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Executive summary
H&M har hittills haft ett tufft 2017 på börsen. Analytiker och marknaden har gått 
hårt åt bolaget och aktien har djupdykt – trots att bolaget har spöat analytikernas 
förväntningar sju kvartal i rad. 

• H&M är finansiellt stark och ökar försäljningen på en tuff marknad, om än inte lika 
mycket som tidigare. 

• Bolaget upplevs inte så innovativt sett ur ett digitaliseringsperspektiv och har inte 
fått till multikanalaffären. Det finns en stor misstro mot ledningens förmåga att 
digitalisera bolaget.

• Företaget har ett starkt varumärke och sprider riskerna genom att växa med flera 
varumärken inom olika segment. 

• Kedjan har flera spännande projekt på gång och börjar hitta vägar för att bli en mer 
snabbfotad modeaktör: testlabb, nya tekniska plattformar på plats, ny teknik som 
påverkar konsumentbeteendet.

• H&M-ledningen får hård kritik från marknaden för att kommunicera för lite, i 
synnerhet nu när det finns frågetecken kring bolagets affär. 
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Domen är väl hård

Digitaliseringens snabba procentuella 
tillväxt, ökad konkurrens från 
globala e-handlare och den fortsatta 
branschglidningen till sport- och 
fritidshandeln är tunga förklaringar till att 
de fysiska klädbutikerna har tappat fart de 
senaste åren.

Därför är det faktiskt imponerande av 
H&M-koncernen att växa ytterligare på 
stagnerande marknader i Sverige och 
utomlands och löpande presentera nya 
rekordintäkter.

Och sannolikt är det också skönt för den allt 
oftare ifrågasatta modejättens ledning att sju 
kvartal i rad kunna överträffa analytikernas 
förväntningar på försäljningen.

H&M har länge redovisat tvåsiffriga 
ökningstal i procent och att kedjans 
tillväxtsiffror har varit lägre det snart 
avslutade räkenskapsåret är en orsak till att 
aktien dykt.

Spanskägda konkurrenten Inditex har haft 
en nästan identisk försäljningsutveckling 
som H&M de senaste tio åren men värderas 
ändå nästan dubbelt så högt på börsen.

Bakgrunden till analytikernas hårda 
aktiedom över H&M är osäkerheten 
om möjligheterna att fortsatta att hålla 

försäljningen uppe på tvåsiffriga tillväxttal, 
intjänandeförmågan och multikanalstrate-
gin.

Modehandeln är särskilt passande för multi-
kanalerbjudandet eftersom nätet driver 
försäljning till butiken och omvänt.

H&M har än så länge bara lyckats att gifta 
ihop sin e-handel och fysiska butiker på 14 av 
68 marknader och det är en kompletterande 
förklaring till domen från analytikerna.

Men en kartläggning av H&M:s 
digitala strategi avslöjar att bolaget har 
onlineförsäljning på 41 marknader och att 
planen är att rulla ut erbjudandet kraftigt 
under 2018.

E-handeln är enligt H&M:s egna uppgifter 
lönsam och en betydande del av den totala 
affären och i senaste delårsrapporten uppges 
den på vissa marknader stå för uppåt 30 
procent av all försäljning.

H&M:s parallella och långsiktiga satsning 
på nya butiksvarumärken i fler segment 
visar att ägarna skapar 
förutsättningar för fortsatt god 
tillväxt och lönsamhet.

ANALYS

ANALYTIKER

THOMAS OHLÉN

H&M:s aktiekurs har fått massor av stryk på börsen. Men analytikernas dom över 
modejätten är väl hård. H&M är positionerat för att fortsätta att växa.
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Analytikernas misstroende 
ökar – och hur klarar bolaget 
omställningen till digitalisering?

Att H&M har överträffat analytikernas förväntningar sju kvartal 
i rad är ett rekord som aldrig kommer att överträffas, anser 
Peter Malmqvist, chefsanalytiker på finanshuset Remium. 

– Normalt när bolag ligger över prognoserna i två, tre kvartal 
brukar prognoserna revideras upp. I H&M:s fall är misstroendet 
mot bolagets affärsmodell och dess ledning så kompakt att det 
inte inträffar.

Är analytikerna allt för pessimistiska? Hur går det för H&M 
och hur klarar bolaget omställningen mot en digitaliserad 
modemarknad?

Market har sökt svaret hos varumärkesforskaren Johan 
Anselmsson på Lunds universitet, HUI Reseachs vice vd 
Emma Hernell, chefsanalytikern Peter Malmqvist och 
ekonomikrönikören Charlotte Stjerngren.

En ifrågasatt 
modejätte
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Kedjan når inte upp 
till förväntningarna

Försäljningen ökar – men inte på samma nivå som tidigare. 
”Allt handlar om förväntningar.” 

Modehandeln har det generellt tufft just nu till följd av 
digitaliseringen. I Sverige har de fysiska klädbutikerna tappat 
försäljning tre år i rad samtidigt som försäljningen på nätet 
växer i snabb takt, om än från låga tal. 

Enligt Svensk Handel Stil har försäljningen i 
modefackhandeln och skofackhandeln backat med 1,8 
procent respektive 1,6 procent hittills i år. H&M har under 
räkenskapsårets första nio månader, som inleddes 1 december, 
ökat försäljningen (inklusive moms) med 2,0 procent. 

– Så givet förutsättningarna går det ganska bra för H&M. 
E-handeln med mode har vuxit kraftigt och utgör ungefär 14 
procent av modehandeln, det innebär en konkurrenssituation 
som blir allt tuffare. Erfarenheten från andra branscher som 
redan har digitaliserats visar att det är ungefär vid den nivån 
som konkurrenssituationen blir märkbar, säger Emma Hernell.

Under samma period ökade H&M:s totala försäljning med 
sju procent. H&M-konkurrenten Inditex noterar en försälj-
ningsökning på 11,5 procent för första halvåret av det brutna 
räkenskapsåret som inleddes 1 februari.

– Lägger vi H&M:s aktiekurs mot Inditex i gemensam valuta 
får H&M storstryk från 2010. Lägger vi däremot försäljningen 
i bolagen bredvid varandra är utvecklingen från 2006 nästan 
identisk. Det kan därför knappast vara tillväxten som gör att 
Inditex i dag är nästan dubbelt så högt värderat som H&M, säger 
Peter Malmqvist. 

Charlotte Stjerngren, ekonomikrönikör, pekar på att 
analytikernas bedömningar och marknadens reaktioner mer 
handlar om vilka förväntningar som finns på bolaget just nu än 
vad bolaget faktiskt levererar.

– Vi är vana vid att H&M har växt med över tio procent per år. 
I dag presterar de sämre än historiskt, i en tuff modemarknad. 
Allt handlar om förväntan –  först måste man fråga sig vad man 
tror att H&M ska tjäna de kommande åren? Nästa steg är att 
värdera den tillväxt och de vinster man tror bolaget kan nå. Vad 
tycker man att H&M:s framtida vinster är värda i dag om man 
bara tror att de når drygt fem procents tillväxt och inte tror att de 
når historiska nivåer framöver?

”Givet förut- 
sättningarna går 

det ganska bra 
för H&M.”

Emma Hernell, vice vd, HUI Research
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H&M har inte haft ledartröjan 
när det gäller digitalisering. 
Bolaget har jobbat hårt med  
att täppa igen luckan. 

– Det är framför allt med multikanalförsäljningen som man 
ligger långt efter. Detta har de inte lyckats med. Vilket är extra 
olyckligt då vi ser att modebranschen är den bransch där 
just multikanalförsäljningen fungerar som bäst. Nätet driver 
försäljning till butiken och vice versa, säger Emma Hernell.

I dag har H&M bara lyckats förena de fysiska butikerna och 
e-handeln i en multikanalstrategi på 14 marknader. H&M har 
onlineförsäljning på 41 av 68 marknader (snart 69 då man 
öppnar i Georgien). 

I en intervju med nyhetsbyrån Direkt tidigare i höstas 
berättade vd Karl-Johan Persson att H&M ”vill rulla ut det 
på alla marknader och […] det blir fler i höst och en kraftig 
utrullning 2018”.

– H&M stressas av börsen. De är ett stort företag med 

Det digitala  är  
H&M:s akilleshäl 
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stora system med en struktur som tar tid att förändra. 
Bedömare anser H&M:s affär, som den ser ut i dag, inte 
ser så framtidssäker ut och de döms därefter, säger 
Emma Hernell.

I år planerar H&M att starta e-handel på Cypern och i 
Indien. 

”Vi har inte spikat datum för online-utrullning till 
alla marknader där vi har fysiska butiker. Men nästa 
år rullar vi ut online i Indien som är en fantastiskt 
spännande marknad och det kommer även fler nya 
onlinemarknader 2018. Jag tror vi kommer till en punkt 
där vi har onlineförsäljning på platser där vi inte har 
fysiska butiker”, berättade 
Karl-Johan Persson i 
samma intervju för Direkt. 

H&M-ledningen håller 
inte med om att de 
ligger efter online, men 
avslöjar inte heller några 
detaljer kring e-han-
delsförsäljningen. I en 
intervju med Svenska 
Dagbladet understryker 
Karl-Johan Persson att 
bolagets nätförsäljning är 
betydande:

– Jag vet inte någon 
butikskedja som har en 
större onlinehandel eller 
mer lönsam onlinehandel än vad vi har i dag. Det är en 
stark del av vår business i dag, som kommer att bli ännu 
starkare.

Analytiker och storägare kritiserar H&M för 
bristande insyn i e-handelsförsäljningen.  Bolaget 
har därför berättat att de beräknar att onlineförsäl-
jningen ska växa med 25 procent årligen framöver. I 
senaste delårsrapporten meddelades också att ”vissa 
etablerade marknader redan står för 25 till 30 procent 
av den totala försäljningen”. 

”Bedömare anser 
att H&M:s affär, 
som den ser ut  

i dag, inte ser så 
framtidssäker 
ut och de döms 

därefter.”
Emma Hernell, vice vd,  

HUI Research
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385
nya butiker är 
nettotillskottet i år. 

De fysiska butikerna driver säljet
H&M fortsätter att öppna fysiska butiker i en rasande takt.  
Det är också butiksöppningarna som driver försäljningen. 

Nu i höst öppnar kedjan i Georgien och 2018 är planen att 
kliva in i Uruguay och Ukraina. 

– Även om det skulle visa sig att H&M är jätteduktiga på 
e-handel med tillväxt på hundratals procent tar det lång 
tid innan den ersätter de fysiska butikerna. Hittills har inte 
e-handelsförsäljningen lyckats kompensera för försäl-
jningstappet i de fysiska butikerna. H&M har strukturella 
utmaningar som de måste lösa. Att öppna nya butiker för 
att hålla uppe försäljningen kan fortfarande fungera i vissa 
marknader, säger Charlotte Stjerngren.

Samtidigt som nya butiker öppnas städar H&M upp i 
butiksportföljen. Enligt delårsrapporten genomförs 
”omförhandlingar, 
ombyggnationer, 
omlokaliseringar, anpassning 
av butiksytor och stängningar”. 
Totalt ska H&M stänga cirka 90 
butiker under året, vilket ger ett 
nettotillskott på cirka 385 nya 
butiker i år. 

HUI Research har på uppdrag 
av Svensk Handel tagit fram 
rapporten ”Det stora De-
taljhandelsskiftet”. I den 
framkommer att 10 000 butiker 
i sällanköpshandeln, i ett värsta 
scenario, kommer att stänga 
fram till 2025.

– Men kedjor av H&M:s storlek och med ett behov av att 
bygga varumärket behöver en stor fysisk närvaro även 
framöver. Det blir lite noggrannare var de ligger bara, säger 
Emma Hernell. 



Digitaliseringen har förändrat hur 
konsumenterna shoppar. H&M satsar 
mer på personalisering. 

Förändrat beteende
tar fram ny teknik
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I dag kan modeintresserade hitta och inspireras av mode via 
bland annat influencers, reality-tv, appar och sociala medier. Ny 
teknik finns även som underlättar shoppingen. 

– Där har H&M utvecklat en del spännande teknik som de 
implementerar nu. Bland annat en app där kunden kan ta en 
bild på ett klädesplagg som hen gillar och få rekommendationer 
på liknande plagg i H&M:s sortiment som sedan går att köpa 
direkt i appen, säger Emma Hernell.   

I senaste delårsrapporten skriver Karl-Johan Persson att 
bolaget har ny teknik som tillsammans med dataanalys ska 
göra dem bättre på personaliserad kommunikation.

Enligt rapporten ska H&M under 2018 lansera en ny version 
av sin app som ska ha “bättre prestanda och bättre användar-
upplevelser”.

SÅ GÅR DET FÖR H&M  |   10
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H&M och de nya 
varumärkena

Bolaget har ett starkt varumärke och sprider riskerna genom att 
växa med flera varumärken inom olika segment. 

Hur mår varumärket H&M i dag? Förr körde bilar i diket för 
en lättklädd Anna Nicole Smith i H&M-underkläder på en 
reklampelare. I dag ser reklamlandskapet och modemarknaden 
helt annorlunda ut. 

Men H&M är fortfarande ett starkt varumärke.  
– Försäljningssiffrorna tyder inte på att de har tappat något. Ett 

företags ekonomiska prestation är den bästa mätaren på styrkan 
i ett varumärke, säger varumärkesforskaren Johan Anselmsson. 

Konsumenterna bryr sig inte heller om börsexperters 
pessimistiska bedömningar, enligt Johan Anselmsson. 

– Nej, det har jag mycket svårt att tro
Bolagets satsning på nya varumärken lyfter Johan An- 

selmsson fram som ett bevis på H&M:s varumärkesstyrka. 
– Det är inte uttalat att de nya varumärkena är en del av H&M. 

Alla vet det ändå, på något sätt. Kunderna har själva spridit det 
till varandra och det visar att det finns en styrka i varumärket. 
De nya koncepten hade lika gärna kunnat heta exempelvis Cos 
by H&M, men det behövs inte, de drar nytta av H&M:s styrkor 
ändå. 

En viktig del i H&M:s tillväxtstrategi är att skapa och lansera 

nya varumärken. 70 av de 475 nya butiker som H&M siktar på  
att öppna under 2017 är butiker under de nyare varumärkena 
Cos, & Other Stories, Monki, Weekday och Arket. Även H&M 
Home ska ha vuxit med cirka 60 nya shop-in-shops när 2017 
summeras. 

– Det är en smart strategi av H&M att växa med nya 
varumärken. De hittar nya segment av marknaden, med olika 
modegrad och prislägen, att gå in på. Kappahl har börjat göra 
på samma sätt genom att öppna rena varumärkesbutiker för 
Newbie och Hampton Republic, säger Emma Hernell, samtidigt 
som hon har funderingar över att de nya varumärkena ligger i 
mellanprissegmentet. 

– Det är ett segment i modehandeln som har haft stora 
problem. Med tanke på det är H&M:s satsningar extra 
spännande. Just nu har vi en extremt dopad handel med låga 
räntor och expansiv finanspolitik, så då kanske mellanklass-
satsningarna funkar. Oavsett, när det vänder ligger H&M ändå 
väl positionerade. De har ett starkt grundkoncept med hög 
modegrad till låga priser, och nya koncept med hög modegrad 
och uppdaterade butiker.

”Det är inte 
uttalat att de nya 
varumärkena är 

en del av H&M. 
Alla vet det 

ändå”.
Johan Anselmsson, 
 varumärkesforskare

H& M:S BUTIKS- 
VARUMÄRKEN
(Antal butiker per den  
31 augusti 2017)

& Other Stories (56)
Arket (1)
Cheap Monday (3)
Cos (215)
H&M (4 133)
Monki (115)
Weekday (30)
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Sluten ledning
möter kritik 

Slutet och bristande 
information. H&M-ledningen 
får hård kritik från marknaden 
för att kommunicera för lite, 
i synnerhet nu när det finns 
frågetecken kring bolagets 
affär. 

H&M:s  vd Karl-Johan Persson
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Enligt en anonym enkät som Dagens Industri 
gjorde i våras bland de största svenska fonderna och 

institutionerna ansåg samtliga sju att H&M var sämst på in-
vesterarrelationer bland börsens storbolag. I ett försök att stilla 
kritiken har H&M beslutat att hålla kapitalmarknadsdagar. 
Därtill bubblar det ett missnöje mot vd Karl-Johan Persson för 
hans investeringar i andra bolag.

Storägaren och styrelseordföranden Stefan Persson har 
storköpt H&M-aktier under året. Fram till oktober hade han 
köpt 33,8 miljoner aktier för drygt 7,5 miljarder kronor, enligt 
Dagens Industri. Karl-Johan Persson har dementerat ryktena 
om att familjen är på väg att köpa ut bolaget från börsen. Han 
har också meddelat att han inte har några planer på att avgå. 

– Ägarna och grundarna är viktiga för ett företag. Se bara på 
Ikea och Kamprad. Mest betydelsefulla är ägarna internt. Jag 
har ingen empirisk studie men min känsla är att det går lättare 
att genomföra förändringar och byta riktning när det är ägaren 
som pekar ut vägen i stället för en extern vd som byts ut med 
regelbundna mellanrum. Ägaren har lättare att få med sig 
personalen, säger Johan Anselmsson.   

VEM HAR RÄTT – BOLAGET ELLER ANALYTIKERNA
Framtiden får utvisa vem som har rätt, bolaget eller analytikerna. Det säger 
Nils Vinge, IR-chef på H&M.

– Analytikernas uppgift är att göra en bedömning om hur aktien kommer 
att utvecklas, oftast med en ganska kort tidshorisont. Vår uppgift är att driva 
och utveckla bolaget så att det fortsätter att växa på ett hållbart sätt med 
god lönsamhet under många, många år och vi ser stora möjligheter. 

Han lyfter fram att bolaget har tagit och tar stora investeringar för att 
möta det nya konsumentbeteendet som digitaliseringen innebär.

–  I vår bransch handlar det inte bara om det uppenbara skiftet från 
fysiska butiker till e-handel. Det handlar framför allt om att kundernas 
beteenden och förväntningar förändras snabbare än någonsin. Något som 
vi naturligtvis måste anpassa oss till. Vi investerar och satsar därför mer 
än någonsin på att göra det ännu enklare och bättre för kunderna samtidigt 
som vi fortsätter att expandera med alla våra åtta varumärken på både 
existerande och nya marknader. 
Hur tycker du att det går för bolaget?
– Vi har en stark position med välkända globala varumärken som är 
anpassade för både fysiska butiker och online-handel och vi är finansiellt 
starka och kan investera i den takt som krävs. Några analytiker är skeptiska 
till aktiens potential medan andra är mer positiva. Framtiden får utvisa vem 
som får rätt.


