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H&M i Antwerpen, Belgien.

H&M-gruppen når ut
till kunder världen över

Vi integrerar våra fysiska butiker och digitala kanaler för att ge kunderna  

en enkel, inspirerande och smidig shoppingupplevelse oavsett var, när och hur  

de handlar. Kombinationen av en stark digital närvaro och butiker globalt  

ger H&M-gruppen en unik närhet till kunderna.



31

SHOppI ngu ppL E V E L SE OC H E x pA nSIOn

Med en global närvaro och flera unika varumärken gör H&M-gruppen 

mode och design tillgängligt för människor världen över. Oavsett var, 

när och hur kunderna vill handla ska våra varumärken alltid finnas 

där för dem. Eftersom den ökade digitaliseringen i samhället skapar 

nya konsumentbeteenden ställer H&M-gruppen om i ökat tempo för 

att möta kundernas ändrade förväntningar och köpvanor. Digitala 

och fysiska kanaler integreras allt mer; ny teknik och automatiserade 

processer möjliggör förbättringar genom hela varuförsörjningskedjan 

– från produktutveckling till mötet med kunden – och möjligheter 

uppstår att expandera på nya sätt. H&M-gruppen växer såväl online 

som med nya butiker och digitala marknadsplatser.

SNABB EXPANSION ONLINE

under räkenskapsåret 2016/2017 öppnade H&M:s onlinebutik på åtta 

nya marknader – Turkiet, Taiwan, Hongkong, Macao, Singapore, 

Malaysia, Cypern och Filippinerna – och i december tillkom Kuwait, 

via franchise, vilket betyder att e-handel finns på 44 av H&M:s totalt 

69 marknader. under året öppnade H&M också fysiska butiker på fem 

nya marknader: Kazakstan, Colombia, Island, Vietnam och georgien. 

Mottagandet har varit mycket positivt på samtliga nya marknader.

Även gruppens övriga varumärken når ut till allt fler kunder. 

COS expanderade under 2017 till Malaysia, Slovenien och, via franchise, 

till Israel och Qatar samt online till Sydkorea. Även & Other Stories  

öppnade i Sydkorea, som därmed blev varumärkets första marknad 

i Asien, samt i Förenade Arabemiraten och Qatar via franchise. Weekday 

fick ett mycket positivt mottagande med sina första butiker i Storbrit-

annien och Frankrike, som båda tillhör de 18 marknader där Weekday 

sedan tidigare erbjuder e-handel. Varumärkena Monki och H&M Home 

öppnade också på nya marknader.

ARKET – ETT NYTT VARUMÄRKE 2017

Att utveckla och lansera nya varumärken är en del av H&M-gruppens 

globala tillväxtstrategi. I augusti 2017 lanserades ARKET, en modern 

marknadsplats som erbjuder tidlösa produkter för män, kvinnor och 

barn samt för hemmet. ARKET öppnade sin första butik på Regent 

Street i London samt online på 18 europeiska marknader. Sedan dess 

har fler butiker tillkommit, bland annat i Köpenhamn, Bryssel och 

München. I de flesta av ARKET:s butiker finns också ett café baserat 

på det nya nordiska köket med betoning på kvalitet, naturliga ingredi-

enser och välbefinnande.

ARKET i London.

H&M i Ho Chi Minh-staden, Vietnam.

H&M:s app. & Other Stories i Seoul, Sydkorea.
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OMNIKANAL FÖR EN SÖMLÖS SHOPPINGUPPLEVELSE

under 2017 öppnade H&M-gruppen 388 nya butiker netto. Totalt 

finns cirka 4 700 butiker varav flertalet är H&M-butiker, mötesplatser 

där H&M träffar kunderna varje dag. Genom att integrera fysiska 

butiker och digitala plattformar är ambitionen att skapa en enkel, 

inspirerande och smidig shoppingupplevelse för kunderna. Syftet är 

att kunderna ska kunna röra sig friktionsfritt mellan de olika kana-

lerna och välja om de vill handla och uppleva erbjudandet i butik, 

online eller till exempel via sociala medier. Omnikanal-strategin gyn-

nar hela H&M-gruppen och kommer efterhand att göra det möjligt för 

alla våra varumärken att erbjuda en sömlös shoppingupplevelse tvärs 

över kanalerna. 

BILDSÖK HITTAR FAVORITPLAGGEN

Mobilen är central för att handla, inspireras och dela med sig av mode. 

I H&M:s mobilapp finns flera funktioner som bidrar till en sömlös 

upplevelse. Image Search är en söktjänst som hjälper kunden att gå 

direkt från inspiration till köp. Tjänsten, som bygger på bildigenkän-

ning, använder självlärande algoritmer till att känna igen plagg från 

foton som användaren själv har tagit eller laddat ner från exempelvis 

sociala medier. utifrån bilderna får kunden rekommendationer med 

liknande produkter som går att köpa direkt i appen. Image Search 

lanserades våren 2017 och finns på cirka 15 marknader. Tjänsten har 

tagits emot väl och utrullning planeras till fler länder. 

RELEVANT OCH PERSONLIGT

My Style och #HMxME är exempel på tjänster som båda finns på  

nästan alla H&M:s onlinemarknader och som inspirerar med visuellt 

innehåll, bland annat från sociala medier. My Style är ett delvis person-

anpassat bildflöde där produkter i H&M:s bilder kan köpas direkt i 

appen. H&M har över 24 miljoner följare på Instagram och engage-

manget hos användarna är stort. Med #HMxME bjuder H&M in  

kunderna att dela med sig av sina egna modeberättelser från Insta-

gram samtidigt som innehållet i bilderna blir köpbart på ett enkelt 

sätt. parallellt testas också olika lösningar för shopping direkt i 

sociala medier.

Mobilen möjliggör också för medarbetarna i butik att ge kunderna 

utökad service, bland annat genom att snabbt hjälpa kunderna att 

hitta plaggen de söker, i butik eller online. I H&M:s app finns även 

funktionen ”scan-and-buy” som låter kunden själv scanna en vara i 

”  H&M-gruppen 
växer såväl  
online som  
med nya butiker 
och digitala  
marknadsplatser.”

H&M i Stockholm.

cosstores.com
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butik för att köpa varan direkt i appen om önskad storlek eller färg 

inte finns tillgänglig i butiken.

UTRULLNING AV RFID

Med hjälp av tekniken RFID (Radio Frequence Identification) kan 

varor utrustade med digitala prislappar snabbt lokaliseras vilket gör 

det möjligt att alltid få exakt information om en varas tillgänglighet. 

Tekniken, som utnyttjar radiovågor för att överföra information, gör 

också arbetet med inventering och varuhantering enkelt och snabbt 

vilket ger medarbetarna mer tid till att möta kunderna. på sikt kan 

RFID bidra till en ännu bättre kundupplevelse. Efter lyckosamma tes-

ter i bland annat Danmark planeras utrullning av RFID till fler euro-

peiska marknader under 2018 följt av en successiv utrullning globalt. 

MOBILA BETALNINGAR

Mobila betalningar bidrar till en enkel shoppingupplevelse. Möjlighe-

ten finns i cirka hälften av H&M-gruppens butiker med fortsatt utrull-

ning planerad.

Även online ska betalningen vara enkel och säker. En stor del av 

H&M:s kunder väljer till exempel möjligheten att beställa och prova 

plaggen hemma för att först därefter betala. 

SMIDIGA LEVERANSER OCH RETURER

när gränserna mellan den digitala och fysiska världen suddas ut blir 

butikernas närhet till kunderna viktig för att möta efterfrågan på 

snabb och flexibel service. Med tjänsten ”click-and-collect” kan kun-

derna hämta de varor som beställts online i butik. Tjänsten finns i 

flera H&M-butiker i Storbritannien med ambitionen att erbjuda detta 

alternativ i fler länder. Möjligheten att i valfri H&M-butik kunna 

returnera varor beställda online finns redan på 14 marknader.

Strävan är också att förkorta tiderna för standardleveranser av 

varor beställda online. H&M utökar antalet marknader med leverans 

nästa dag och erbjuder även tidsbestämda leveranser i vissa länder.

FÖRHÖJD KUNDUPPLEVELSE I BUTIK

För att stärka kundupplevelsen testar H&M också olika nya butiks-

koncept; bland annat används ny teknik för att anpassa utbudet och 

varupresentationen efter de lokala kundernas preferenser. genom att 

addera nya tjänster bjuds kunderna också in att spendera mer tid i 

butikerna. H&M:s café It’s pleat i Stockholm liksom samarbetet med 

COS x Studio Swine, Design Miami/. H&M Beauty.

Mobilen ger snabb hjälp att  

hitta plagget i butik eller online.H&M Home.

MOBIL 
I BUTIK
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Monki i Metropolis, Moskva.
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restaurangen Flax & Kale i Barcelona är exempel på initiativ som lan-

serades under 2017. 

EXPANSION 2018

H&M-gruppen fortsätter att expandera, både på traditionella och nya 

sätt. under 2018 blir bland annat Indien, Saudiarabien och Förenade 

Arabemiraten nya onlinemarknader. planen är att framöver erbjuda 

e-handel på samtliga H&M-marknader och fler därtill. I Kina, en av 

H&M:s största marknader, öppnar både H&M och H&M Home på 

Tmall under våren 2018. Som världens största e-handelsplattform 

blir Tmall ett viktigt komplement till befintliga kanaler som gör både 

H&M och H&M Home ännu mer tillgängliga i Kina. Monki finns sedan 

tidigare på Tmall och det förs även långtgående diskussioner kring att 

lansera övriga varumärken i H&M-gruppen på Tmall.

Potentialen för fler fysiska butiker är fortsatt god i många regioner 

och länder. För helåret 2018 planerar H&M-gruppen att öppna cirka 

390 nya butiker, för H&M:s del främst med fokus på tillväxtmarkna-

der. under 2018 öppnas till exempel de första H&M-butikerna i uru-

guay och ukraina. 

parallellt med att nya butiker etableras i olika delar av världen 

finns det på andra marknader ett behov av att optimera den existe-

rande butiksportföljen, för att säkerställa att butiksnätet är anpassat 

till kundernas behov och köpmönster på varje marknad. Cirka 170 

butiker planeras att stängas under 2018 vilket är en del av den inten-

sifierade butiksoptimeringen som genomförs, där även omförhand-

lingar, ombyggnader och anpassning av butiksytor ingår. För 2018 blir 

därmed nettotillskottet av nya butiker cirka 220. 

Av de nya butikerna som öppnas under året kommer de flesta att 

vara H&M-butiker, varav 45 kommer att ha H&M Home shop-in-shops, 

medan cirka 95 butiker kommer att utgöras av COS, & Other Stories, 

Monki, Weekday, ARKET och Afound. under 2018 planeras även fri-

stående H&M Home-butiker att öppna. 

AFOUND – EN NYTÄNKANDE MARKNADSPLATS

Afound, som blir H&M-gruppens nionde varumärke, är en nytän-

kande marknadsplats för attraktiva erbjudanden med ett noga utvalt, 

brett och varierat sortiment av rabatterade varor från välkända och 

omtyckta mode- och livsstilsvarumärken för dam och herr, såväl 

externa varumärken som koncernens egna. Med stort fokus på styling 

och inspirerande presentation, samt erbjudanden med varumärken 

från olika prissegment, är ambitionen att erbjuda en ny och engage-

rande köpupplevelse. Afounds marknadsplats lanseras under 2018 

med början i Sverige, både online och med fysiska butiker. 

Monki. COS i Toronto.

H&M i Tbilisi, Georgien.

It’s Pleat.


