
1947
H&M:s historia börjar när grundaren

Erling Persson öppnar den första butiken

i Västerås. Butiken säljer damkläder och

får namnet Hennes.

1964
norge blir första utlandsetableringen.

1968
Erling Persson köper jakt- och fiskeaffären

Mauritz Widforss i Stockholm och ett lager 

herrkläder följer med köpet. namnet ändras

till Hennes & Mauritz. Herr- och även barn-

kläder börjar säljas.

1974
H&M noteras på Stockholmsbörsen.

1976
den första butiken utanför Skandinavien 

öppnar i London.

1980–1999
Den globala expansionen tar fart med etable-

ringar på nya marknader som Tyskland,

nederländerna, Belgien, Österrike, Luxem-

burg, Finland och Frankrike.

2000
De första H&M-butikerna i USA och Spanien

öppnar år 2000. Följande år tillkommer fler

europeiska marknader.

2004
H&M inleder sina designersamarbeten och 

först ut är Karl Lagerfeld, ett gästspel som

kommer att följas av samarbeten med flera

av världens stora designer och modeikoner.

2006
H&M inleder en stor expansion med online-

butiken hm.com i Europa. De första franchise-

butikerna öppnar i Mellanöstern.

2007–2009
H&M Foundation grundas 2007 som en

icke vinstdrivande global stiftelse. De första

H&M-butikerna i Ostasien öppnar i Hongkong,

Shanghai och Tokyo. H&M växer med nya

varumärken: COS lanseras 2007.

FÖRSTA 
BUTIKEN

Första designersam-

arbetet görs med  

Karl Lagerfeld 2004.

H&M, Oxford Circus i London.

Hennes i Västerås, 1947.

H&M-gruppen 
– de första 70 åren
1947 öppnade Erling Persson butiken Hennes i Västerås. I dag har  

H&M-gruppen flera tydligt definierade varumärken som tillsammans  

gör mode och design tillgängligt för människor världen över.

104

VÅ R H i ST OR i A



H&M köper 2008 modeföretaget FaBric

Scandinavien ABmed varumärkena Cheap

Monday, Monki ochWeekday. H&M Home

lanseras 2009.

2010
H&M Conscious Collection lanseras för första 

gången, en kollektion tillverkad av hållbara 

material som ekologisk bomull och återvun-

nen polyester. H&M-gruppens 2 000:e butik

i världen öppnar i Osaka i Japan.

i Kina öppnar gruppens 3 000:e butik och

de första H&M-butikerna på södra halvklotet

öppnar i Chile och Indonesien. Med målet

att sluta kretsloppet för textilier startar H&M

initiativet garment Collecting och blir där-

med det första modeföretaget att i butiker 

globalt erbjuda klädinsamling för återan-

vändning och återvinning.

lanseras. Australien och Filippinerna blir

nya H&M-marknader och onlinebutiken

öppnar i fyra nya länder, däribland Kina. nya

H&M Sport lanseras och H&M:s skokoncept

breddas och förnyas.

2015–2016
Stiftelsen H&M Foundation utlyser 2015

global Change Award för att stödja och  

uppmuntra innovation för en mer cirkulär

modeindustri. nya skönhetskonceptet

H&M Beauty lanseras. Åtta nya H&M- 

marknader tillkommer, däribland indien, 

Sydafrika och nya Zeeland, och H&M:s online-

butik öppnar på ytterligare 21 marknader.

2011
Belöningsprogrammet HIP – H&M Incentive

Program – för alla företagets anställda initie-

ras med en gåva från familjen Stefan Persson 

om cirka 1 miljard kronor placerade i H&M-

aktier. HIP fungerar på samma sätt för alla

i H&M-koncernen oavsett position, lön, land,

hel- eller deltid.

2013
Modevarumärket & Other Stories lanseras.

H&M:s onlinebutik öppnar i USA. I Chengdu

2014
De första denimplaggen tillverkade med åter-

vunna fibrer från H&M garment Collecting

2017
nya varumärket ARKET lanseras. H&M fyller

70 år och öppnar åtta nya onlinemarknader

samt de första butikerna i Kazakstan, Colom-

bia, på Island, i Vietnam och georgien. H&M-

gruppen sätter nya hållbarhetsmål, att senast

år 2030 använda enbart återvunna eller håll-

bart framställda material samt att bli klimat-

positiva genom hela värdekedjan till år 2040.

NYTT  
KLIMATMÅL

H&M Conscious 

Collection 2010.

& Other Stories.

COS 
LANSERAS 

2007

COS.

Återvunnen denim.

ARKET i München.
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