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Modebranschen förändras snabbt.  

Digitaliseringen gör att behovet att 

utvecklas och hela tiden tänka nytt 

ökar i en allt snabbare takt. Konsument-

beteenden ändras, kundernas förvänt-

ningar höjs och konkurrenslandskapet 

ritas om. Skiftet skapar många utman-

ingar men vi är väl rustade att anpassa 

oss till de nya förutsättningarna och 

samtidigt ta tillvara de nya möjligheter 

som uppstår.

En av de stora möjligheterna ligger 

i marknadens storlek. Även om H&M-gruppen är en stor aktör är 

vår totala marknadsandel fortfarande relativt liten. Det är också en 

växande marknad, så även om vi har kommit långt är det mesta fort-

farande kvar att göra.

2017 bjöd på både glädjeämnen och besvikelser. Vi nådde en  

tillväxt på 3 procent i lokala valutor i försäljning inklusive moms, 

vilket var betydligt under våra förväntningar. I svenska kronor 

ökade försäljningen med 4 procent till 232 miljarder kronor. Försälj-

ningen online och för våra nyare varumärken utvecklades väl, inklu-

sive vårt senaste varumärke ARKET som vi lanserade i augusti. 

Däremot var försäljningen i många av våra fysiska H&M-butiker 

svag, främst på mogna marknader där kundernas nya köpbeteenden 

syns tydligt i form av minskad trafik till butik och ökad handel 

online. Försäljningsutvecklingen påverkades också av obalans i delar 

av H&M-varumärkets sortimentsammansättning framför allt under 

senare delen av året.

Även om vår försäljningstillväxt var en besvikelse, måste den ses 

i ett större sammanhang och hela den omvandling som branschen 

går igenom. Vi är ett företag med många styrkor och tillgångar, däri-

bland våra varumärken, som fungerar globalt, och vår långsiktighet. 

Jag vill även gärna lyfta vårt hållbarhetsarbete där vi höjde ambitio-

nerna ytterligare under 2017, bland annat med målet att bli klimat-

positiva i hela vår värdekedja senast år 2040.

Vår viktigaste styrka och tillgång är våra engagerade medarbetare 

och vår unika företagskultur. Jag vill passa på att tacka alla kollegor 

i H&M-gruppen runt om i världen för ett fantastiskt engagemang 

under året. Vi har otroligt duktiga team på alla våra marknader som 

möter kunderna varje dag och hela tiden jobbar för att ge kunderna 

bästa värde för pengarna.

Vi ser dock att det finns en del vi behöver förbättra och vi måste 

därför accelerera vårt förändringsarbete ännu mer.

Vi har tre prioriterade fokusområden: ständigt utveckla våra  

varumärken; accelerera våra möjliggörare; samt att driva ny tillväxt. 

STÄNDIGT UTVECKLA VÅRA VARUMÄRKEN

Vi ska alltid ha det bästa sortimentet sett till rätt mix, design, värde 

för pengarna och hållbarhet. Det handlar om att alltid ha det bästa 

kunderbjudandet.

nya konsumentbeteenden förändrar butikernas roll. Våra fysiska 

butiker ska erbjuda en mer inspirerande och lättillgänglig upplevelse 

för kunden och också anpassas efter lokala förutsättningar. För att 

möta kundernas ökade förväntningar, testar vi bland annat nya 

butikskoncept för H&M och vi adderar också nya tjänster för att höja 

kundupplevelsen.

Vår onlinebutik är i ständig utveckling. Online-erbjudandet ska kon-

tinuerligt stärkas och utökas för att säkerställa en engagerande kund-

upplevelse och maximal försäljning. Mobilen är central för att söka, 

upptäcka och shoppa mode och dela inspiration. utifrån kundernas 

behov erbjuder vi nya digitala tjänster, allt från bildigenkänning och  

personanpassade produktflöden till att shoppa mode från sociala medier.

Vi integrerar våra fysiska och digitala butiker för att skapa en så 

smidig och bra kundupplevelse som möjligt. Butikernas närhet till 

kunderna blir en tillgång för att möta efterfrågan på snabb och flexi-

bel service. Vi erbjuder bland annat tjänster såsom ”click-and-collect”, 

”scan-and-buy” och onlinereturer i butik och vi utnyttjar mobilen för 

att ge utökad service i butik.

ACCELERERA VÅRA MÖJLIGGÖRARE

Vår varuförsörjningskedja har alltid varit en av våra styrkor, men den 

behöver bättre återspegla våra kunders allt snabbare förändrade 

beteenden och behov. Därför investerar vi ytterligare för att bli ännu 

snabbare, mer flexibla och mer effektiva.

Vd Karl-Johan Persson.

Vi accelererar vårt 
förändringsarbete för 
att möta kundernas 
nya förväntningar

Modehandeln är i snabb förändring. För att lyckas, när digitaliseringen ändrar 

kundernas beteende och konkurrenslandskapet ritas om krävs snabbhet, 

nytänkande och fortsatt omställning. Nu accelererar vi vårt förändringsarbete 

för att ta vara på möjligheterna i en stor och växande marknad.
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Vi kommer att investera ännu mer i avancerad dataanalys och AI. 

Här ser vi en stor potential inom allt från sortimentsplanering till 

varuförsörjning och försäljning.

Vi kommer att fortsätta investera i vår ”tech foundation”. Tack vare 

de investeringar vi har gjort i skalbara och stabila plattformar kan vi 

nu accelerera utvecklingen av kundnära teknologier och digitala upp-

levelser. Vår strategi för detta är att använda tekniska strukturer 

såsom Cloud, ApI:er och microservices. Vi utökar också vårt använ-

dande av tekniklösningar som RFID och 3D. under 2018 och de när-

maste åren kommer vi till exempel att rulla ut RFID i stor skala.

NY TILLVÄXT

Vi växlar upp vår digitala expansion. Vi breddar sortimentet, vi rullar 

ut vår onlinebutik till nya marknader och vi samarbetar med externa 

plattformar för att göra våra varumärken ännu mer tillgängliga.

H&M:s onlinebutik finns på 44 marknader i dag och kommer att 

öppna på ytterligare marknader under 2018, bland annat i Indien. på 

sikt är planen att rulla ut online till alla våra marknader och fler därtill.

under våren 2018 utökar vi vårt samarbete med Alibaba när både 

H&M och H&M Home lanseras på Tmall i Kina, där vårt varumärke 

Monki redan finns sedan tidigare. Vi för också diskussioner med  

Alibaba om att lansera även våra övriga varumärken på Tmall.

Vi fortsätter också att öppna nya butiker eftersom vi ser att det 

fortfarande finns en stor tillväxtpotential för fysiska butiker i många 

regioner och länder, till exempel i Asien och Latinamerika. För H&M-

varumärket fokuserar vi främst på tillväxtmarknader. Parallellt finns 

ett behov av att se över och stänga butiker på etablerade marknader i 

andra delar av världen. Därför optimerar vi och förfinar vårt fysiska 

butiksbestånd löpande, för att se till att butiksnätet och våra kanaler 

är anpassade till kundernas behov på varje enskild marknad. För 2018 

planerar vi att öppna totalt cirka 390 butiker och stänga 170, vilket 

betyder 220 nya butiker netto för H&M-gruppen under året. 

En viktig del av H&M-gruppens tillväxtstrategi är att utveckla nya 

varumärken för nya kundbehov och nya segment. genom att dela hela 

företagets stordriftsfördelar och infrastruktur kan gruppens nya varu-

märken växa framgångsrikt. Vi har flera exempel på det, däribland 

COS, & Other Stories och Monki. I dag har vi åtta varumärken, som 

alla är skalbara och vi kommer snart att lansera vårt nionde, Afound.

AFOUND – EN NY MARKNADSPLATS

Afound kommer att bli en nytänkande marknadsplats för attraktiva 

erbjudanden med ett noga utvalt, brett och varierat sortiment av 

rabatterade varor från välkända och omtyckta mode- och livsstils-

varumärken, både externa och H&M-gruppens egna. För att erbjuda 

en ny och engagerande köpupplevelse kommer det att vara starkt 

fokus på inspirerande styling och presentation. Vi ser stor potential 

för Afound, som öppnar under 2018 med början i Sverige. Den första 

butiken öppnar i Stockholm, parallellt med att den digitala marknads-

platsen lanseras i Sverige.

Samtidigt arbetar vi hela tiden med nya idéer och innovationer som 

ska ta oss vidare och som vi ser framemot att berätta mer om under 

2018 och framåt.

UTBLICK

Sammantaget var 2017 ett år då vi tog flera kliv framåt och lade en 

starkare grund för framtiden, men vi gjorde också misstag som drog 

ner tempot. Tittar vi framåt så ser vi att förändringen i branschen, 

som är en utmaning för alla, kommer att fortsätta också under 2018.

H&M-gruppens tillväxtmål om att öka försäljningen i lokala  

valutor med 10–15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet, är ett 

långsiktigt mål. Mot bakgrund av vårt omställningsarbete för att möta 

det stora skiftet i branschen bedömer vi dock att vi inte kommer att nå 

tillväxtmålet under innevarande räkenskapsår.

Vi har det långsiktiga perspektivet och erfarenheten som behövs för 

att kunna navigera genom en turbulent tid som denna, och vi har kom-

petensen och resurserna som krävs för att ta tillvara de nya möjlighe-

terna som den snabba utvecklingen för med sig. genom våra långsiktiga 

investeringar har vi lagt grunden för många år av fortsatt tillväxt. 

ARKET.

ERDEM x H&M.


