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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna rapport är att föra ett resonemang kring hur man skulle kunna utforma 

en global IT-leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR. För att få en 

så stor verklighetsanknytning som möjligt har företaget H&M, Hennes & Mauritz AB, 

valts som studieobjekt. H&M  har valts då det är ett stort globalt företag som finns i ca 

40 länder med många utmaningar som följd samt för att CSR-frågorna blir allt mer 

centrala för att upprätthålla ett varumärke över tiden.  

 

För att H&M ska kunna leverera ”Mode och kvalitet till bästa pris” i 40 länder krävs ett 

effektivt logistik-flöde med lagerstyrning och smidiga leveranser så att kunden tycker 

det är lätt att göra affärer med H&M. Det i sin tur betyder att avancerade IT-lösningar 

måste finnas som understödjer H&M:s verksamhetsmodell på alla marknader. 

Exempelvis växer e-handeln väldigt snabbt i Nordamerika vilket ställer nya krav på 

säljportaler och effektiva logistik-lösningar. 

 

Kostnaderna för logistiklösningarna får inte bli för höga på en hårt konkurrensutsatt 

marknad. Samtidigt bör ”time to market” för nya lösningar vara korta så att 

konkurrenterna inte hinner före. Detta ställer höga krav på H&M:s IT-avdelning.  

  

H&M har en övergripande CSR-strategi där man slår fast att alla delar av 

organisationen skall sträva mot samma hållbarhetsmål inklusive IT-funktionen.  

 

Genom att H&M:s IT-funktion finns närvarande på olika kontinenter med olika 

tidszoner kan man kontinuerligt flytta runt supportfunktionen mellan kontinenterna. På 

det här sättet finns det alltid support att tillgå 24 timmar om dygnet 365 dagar om året. 

Det finns alltid butiker som är öppna någonstans i världen vid varje tidpunkt på dygnet 

och som kan behöva hjälp på lokalt, alternativt koncernspråk (Engelska) vid 

driftproblem. Detta kallas för ”follow the sun” och är ett koncept som tillämpas av flera 

stora globala IT-företag som måste betjäna kunderna dygnet runt. 

 

Projektet har lett fram till slutsatsen att flera lösningar tillsammans skapar en effektiv 

och konkurrenskraftig IT-lösning. Beroende på huvudorganisationens förutsättningar, 

ändamål och prestationer bör varje enskild IT-organisation anpassas efter företagets 

behov. Enligt IBM:s globala leveransmodell skulle H&M dock kunna utnyttja sina 

resurser på ett mer effektivt sätt och istället ägna sig åt sin kärnkompetens. Hela eller 

delar av driften av IT skulle kunna outsourcas eller flyttas ut från organisationen och 

placeras på olika delar i världen för att öka lönsamheten ytterligare.  

   

Denna rapport begränsar sig till IT-funktionens utmaningar samt möjligheter i ett stort 

globalt företag och hur man kan utnyttja sin globala närvaro för att få bättre 

funktionalitet och lägre kostnader samtidigt som CSR-arbetet kan stärka varumärket. 

Rapporten avslutas med ett svar på frågeställningen. 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

The purpose of this bachelor thesis is to investigate how one can design a global 

delivery IT-model regarding functionalities and CSR. To get a sense of reality the 

authors have chosen the Swedish flagship concern H&M, Hennes & Mauritz AB, as a 

study object. H&M are established in about 40 countries and with all the challenges this 

brings along as well as the importance of the CSR aspects, H&M is an interesting 

object. 

 

To maintain their trademark in 40 markets it is important for H&M to have efficient 

logistic flows with good inventory controls and smooth deliveries in order to keep their 

customers satisfied. This means that H&M need advanced IT-solutions that are required 

to support their business model in every market.  For example the online-shopping is 

growing fast in the North American-market which demands H&M to develop new 

requirements for sales and logistics.  

 

On such a competitive market the costs for logistics can’t be too high; at the same time 

the “time to market” for new solutions must be short in order to maintain a high-tech 

organization. This puts a lot of pressure on the IT-organization of H&M. 

 

H&M has an overall CSR-strategy where they state that every part of H&M needs to 

strive for the same sustainability goals, including IT. 

 
Since H&M:s IT-function is present on different continents with different time-zones 

they can continuously move around the support function between the different time-

zones.  This way, there is support for the organization at 24/7 all year. This concept is 

called “follow the sun” and is used by a lot of global IT-organizations. 

 

This project came to the conclusion that a lot of different solutions together form the 

best and most efficient solution for each IT-organization. Depending on what kind of 

business or needs a company has, there are a lot of different solutions. According to 

IBM:s global delivery model, H&M could use their resources more efficiently and focus 

mainly on their core business instead. Either parts of, or the whole, IT operation could 

be outsourced or at least moved out from the organization and placed strategically 

geographically to increase the viability.  

 

This thesis limits to the challenges as well as possibilities of an IT organization in a 

global company and how you can use your global presence to gain better functionality 

and lower costs, simultaneously as CSR contributes to strengthen the trademark. This 

thesis closes with an answer to the issue “How can one design a global delivery IT-

model regarding functionalities and CSR?”. 

   



 

 

Definitioner  
 
I det här avsnittet definieras olika termer som används i rapporten för att underlätta för 

läsaren och göra analysen lättare att förstå.  

 

SAP 

SAP är en förkorting av företaget SAP AG som är världsledande på att leverera IT-

baserade affärssystem och är det företaget som H&M använder sig av idag.
1
 

Affärssystemet är en typ av informationssystem även kallat IT-system, som är till för att 

stödja, effektivisera och förbättra diverse processer som finns hos ett företag. Det kan 

till exempel behandla personal, IT eller ekonomi.
2
 

 

OECD 

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development, Organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling, – används i rapporten under beskrivningen av 

hur H&M gått till väga för att satisfiera de krav som ställs på dem gällande 

internprissättning och skatt. Det är alltså OECD:s krav de följer. OECD är en 

sammarbetsorganisation som strävar efter ekonomiskt utveckling, vidgad världshandel, 

långsiktig ekonomisk tillväxt samt sysselsättning.
3
 

 

Time to market 

”Time to market” används som beskrivning för tiden det tar för lösningarna att nå 

marknaden.   

 

Core business 

”Core business” är företagets huvudsakliga affärsområde. Ordet har samma betydelse 

som kärnverksamhet. 

 

Talent management 

Att se till att ha rätt personal, rätt talanger i företaget. 

 

Best of breed- lösningar 

Med detta begrepp menas att man använder sig av marknadens bästa lösningar inom det 

området som man söker. Då ett företag exempelvis vill byta kassasystem så väljer man 

det företaget som är bäst på just detta.  

 

Best practice 

Best practice är ett begrepp som används då ett företag återanvänder sig av ett vinnande 

koncept, t ex då en butikskedja öppnar en ny butik med samma koncept på en ny ort.  

                                                 
1
 Text om SAP från Nationalencyklopedin [6]  

2
 Text om Affärssystem från Nationalencyklopedin [7] 

3
 Text om OECD från Nationalencyklopedin [8] 
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1 Inledning  
 
1.1 Bakgrund 
 
Begreppet IT, informationsteknik, slog igenom under 1990-talet och har sedan dess 

utvecklats till att vara en av de viktigaste och största incitamenten för sociala och 

industriella förändringar.
4
 Utvecklingen av IT har skapat förutsättningar för företagens 

globaliseringar och är idag ryggraden och länken mellan kunskapssamhället och 

nätverkssamhället.  

En väl fungerande IT-struktur ger konkurrenskraftiga effektiviseringar gällande 

kommunikation och teknik, och är en väsentlig del för att en organisation ska överleva i 

modern tid. Inte minst då företag arbetar med globala IT-projekt. Med anledning av att 

IT har så stor betydelse för de globaliserade företagen, har intresset för ämnet lett fram 

till detta projekt. Projektet behandlar hur en global IT-leveransorganisation kan designas 

med avseende på funktionalitet och CSR. 

1.2 CSR 

 

En viktig aspekt vid globalisering av ett IT-projekt är företagets ansvar för hur frågor 

kring hållbarhet behandlas. Under 2000-talet har begreppet ”hållbar utveckling” kraftigt 

utvecklats och fått stor betydelse för många företag. CSR ”Corporate Social 

Responsibility” innebär att företagen tar hänsyn till sociala, ekonomiska och 

miljömässiga aspekter när de bedriver sin verksamhet, vilket troligtvis kommer att ha 

ännu större betydelse för företag i framtiden. CSR är något som alla företag idag 

förväntas arbeta med.    

1.3 H&M 

 

För att få en så stor verklighetsanknytning som möjligt har projektet inriktat sig på ett 

av Sveriges ledande flaggskepp, H&M Hennes & Mauritz AB (benämns nedan som 

H&M). H&M finns på nästan alla kontinenter och har sammanlagt mer än 2800 butiker 

i världen Deras kärnverksamhet är att vara en global återförsäljare av kläder och mode 

med ett konsistent varumärke världen över. H&M:s hållbarhetsvision lyder, ”H&M:s 

verksamhet ska bedrivas på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbart. Med hållbart avses att hänsyn tas till både nuvarande och framtida 

generationers behov”. 

Ett av H&M:s mål är att växa med 10-15 % varje år.
5
 För att H&M ska kunna 

genomföra detta måste deras svenska IT-avdelning (benämns nedan som IT-

                                                 
4
 Artikel om IT från Nationalencyklopedin [5] 

5
 Intervju med Seraphin och Magnus [1] 
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avdelningen)  leverera funktionella och kokurrenskraftiga lösningar i Sverige såväl som 

globalt.     

1.4 Jämförelse med IBM 

 

För att få en bild av hur ett globalt leveranssystem kan anordnas och designas i dagens 

IT-samhälle så har projektet använt sig av IBM:s rapport ”Challenges in the Global 

Delivery Model”. Rapporten har använts som utgångspunkt och ”förebild” för att 

beskriva en global leveransmodell. IBM har funnits i över 100 år och har lång 

erfarenhet av branschen.
6
 I projektet jämförs H&M:s IT-leveranssystem med IBM:s 

globala leveransmodell för att se om det finns möjlighet till förbättringar.  

1.5 Frågeställning 

 

Projektet behandlar frågeställningen: ”Hur kan man designa en global IT-

leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR?” där H&M har valts 

som studieobjekt, ett företag vars huvudsakliga affärsområde inte är IT. 

                                                 
6
 Artikel om IBM från IBM:s hemsida [27] 
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2 Metod  
 
Till detta projekt har information i form av intervjuer, artiklar samt tidigare rapporter 

använts som underlag för att kunna göra en analys av frågeställningen. Litteraturstudier 

har genomförts i olika databaser där artiklar har tagits fram.  

De personer som har intervjuats för H&M:s räkning är Seraphin Obrou som är 

systemansvarig på kundservice och online marketing och med Magnus Reinel som är 

gruppchef på H&M:s interna helpdesk. Den andra intervjun genomfördes med en person 

som tidigare arbetat på H&M som önskar vara anonym. En tredje person som 

intervjuats är Mats Olsson som är Messaging Specialist på H&M och denna intervjun 

gjordes skriftligt och har mest används som underlag för redan insamlad information. 

Under projektets gång har projektgruppen vid ett flertal tillfällen varit i kontakt med 

Roger Gullqvist som är Senior Adivsor på EVRY, som har många års erfarenhet inom 

IT-branschen.  

I och med att projektet till stor del baseras på intervjuer av såväl personer som arbetar 

på H&M idag, som en person som tidigare har arbetat på H&M har hänsyn tagits till att 

dessa kan ge vinklade uppgifter och åsikter. Intervjuerna har givit en bild av hur H&M:s 

företagskultur är tänkt att se ut och hur den ser ut i verkligheten.  

För att begränsa projektet sattes kravet att informationen som samlades in skulle vara 

smal och relevant för projektets frågeställning och område. Av många artiklar skrivna 

om H&M inom olika områden handlar flertalet om H&M-koncernen generellt. Då 

mycket företagsövergripande information kan vara nödvändig för att förstå helheten hos 

företaget är mycket av informationen inte relevant för just denna studie och har därför 

inte presenterats i rapporten. Det förekommer dock viss information som rör koncernen 

generellt, inte bara IT, som har bedömts som relevant och intressant för läsaren.  

Information rörande hur företaget kommunicerar internt mellan kontoren och globalt 

över världen samt hur bytet av affärssystem gick till har tagits fram genom artiklar och 

liknande.  

En artikel från IBM har studerats och använts som underlag för hur en global 

leveransmodell är designad enligt ett väletablerat och erfaret företag som har utvecklat 

sin modell efter best practice. Ingen intervju har genomförts med IBM för att ifrågasätta 

modellen däremot har Roger Gullqvist, Senior Advisor på EVRY rådfrågats och 

intervjuats angående en tolkning av modellen då Roger har lång erfarenhet inom IT-

branschen. 
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2.1 Upplägg och avgränsningar  
 

Rapporten inleds med en beskrivning av hur IBM:s globala leveransmodell ser ut, 

därefter presenteras en övergripande beskrivning av H&M:s IT-avdelning som bland 

annat beskriver hur H&M:s IT-avdelning har sett ut förr och hur den se ut idag. Ett 

kortare avsnitt om CSR presenterar hur H&M ställer sig till hållbarhetsfrågorna. 

Avslutningsvis analyseras den framtagna empirin och teorin, därefter följer rapportens 

slutsats där det slutgiltiga resultatet diskuteras och redovisas.  

 

De svagheter som finns i rapporten är det faktum att hitta rätt och ej vinklad information 

om hur H&M förhåller sig till CSR. Den information som hittas om företaget och deras 

humanitära och sociala sätt att agera inom företaget är till största del information från 

företaget själva. Det hade varit till projektets fördel om informationen hade styrkts från 

flera källor. 

 

Rapporten exemplifierar hur en global leveransmodell skulle kunna se ut enligt 

företaget IBM:s instruktioner. Detta för att få en bättre bild av hur en sådan modell kan 

se ut och på vilka olika sätt man kan leverera IT-lösningar globalt på. Att därefter 

jämföra med det sättet som H&M använder sig av skapar en bild av vilka ändringar och 

förbättringar man skulle kunna göra inom företaget.  
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3 Global leveransmodell  
 

Aliza Heching och Abhijit Bose beskriver, i en artikel från 2008 ”Changes in the Global 

Delivery Model” från IBM, hur de anser att en global leveransmodell kan se ut. Heching 

och Bose delar upp leveranserna i tre olika områden som placeras geografiskt på olika 

platser i världen. De tre områdena är strategiskt placerade beroende på vad som är 

lämpligt utifrån förutsättningar såsom lönekostnader, tillgång till kompetens och 

befintlig infrastruktur. 

 

De tre områdena av leveransmodellen benämns Managed systems, Managing 

systems/System Delivery Centers och Remote sites/Global Delivery Centers. Med 

Managed systems menas en hel funktion där användaren direkt kan använda en färdig 

applikation t ex ett lönesystem utan att veta hur bakomliggande infrastruktur ser ut.  

Med Managing systems/SDCs menas fysiska platser t ex serverhallar där servrar och 

annan hårdvara hålls uppe i drift rent tekniskt utan att man vet vem som administrerar 

dessa. Med Remote sites/GDCs avses mänskliga resurser som sköter administrationen 

av Managing systems/SDC handgripligt såsom programmering och 

systemadministration. Figur 1 nedan är hämtad från artikeln ”Changes in the Global 

Delivery Model” från IBM och visar hur dessa tre delar skulle kunna delas in rent 

geografiskt.  

 

 

Managed systems               Managing systems/SDCs              Remote sites/GDCs 

 
Figur 1: En modell av en geografisk uppdelning i den globala leveransmodellen. 
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Fördelen med en global leveransmodell av den här typen är tillgång till support och 

oavbrutet arbetsflöde dygnet runt, redundans vid katastrofhändelser, möjlighet till stora 

produktionsvolymer samt upprätthållande av best practice globalt. Genom att utnyttja 

lokal arbetskraft och strukturera leveranserna på detta sätt får man en hävstångseffekt 

med både hög tillgänglighet och låg kostnad. 

 

 

3.1 Olika leveransmodeller  
 

Artikeln beskriver olika leveransmodeller och tillvägagångssätt för kunden som ska 

köpa en tjänst. Dessa modeller är listade nedan. 

 

 Outsourcing-modellen 

 Tjänsteleverans-modellen 

 Organisation av levererande enheter  

 

Outsourcing 

 

Outsourcing av en funktion till en extern leverantör kan ge företaget bättre 

kostnadseffektivitet. Detta då outsourcing-leverantören på grund av skalfördelar kan 

leverera samma lösning till flera kunder utan att kostnaderna ökar nämnvärt. Att 

outsourca en funktion kan innebära att den operativa effektiviteten ökar inom företaget 

om man gör det på rätt sätt. 

 

Om företaget istället behåller produktionen av tjänsten inom företaget så är fördelen att 

man har full kontroll över produktionen och att säkerhetsaspekterna är lättare att 

överblicka men kostnaderna blir i regel högre. En specialiserad outsourcingleverantör är 

sannolikt mer professionell eftersom detta är core business för leverantören. 

Kundföretaget betraktar denna funktion mer som ”något nödvändigt ont” som behövs 

som en stödfunktion till något annat som är core business.  Det innebär lägre 

management attention (ledningens uppmärksamhet).
7
 

 

Tjänsteleveranser 

 

I den här modellen tillhandahålls fokuserade tjänster centrerade kring antingen en viss 

funktion (”Service Tower”) t ex ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) såsom 

SAP eller Oracle för alla kunder som behöver ha ett ekonomisystem oavsett bransch. 

Alternativt en samling tjänster anpassade för en viss bransch t ex banker där alla 

funktioner som en bank kan behöva finns tillgängliga som en färdig tjänst (Industry 

sector oriented). I fallet ”Service Tower” kan ju kunden köpa olika tjänster från olika 

håll, det bästa ekonomisystemet från en leverantör och det bästa CRM (Customer 

                                                 
7
 Intervju med Roger Gullqvist [3] 
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Relationship Management) systemet från en annan leverantör. Det pratas om att man 

köper ”best of breed” lösningar. 

 

I det andra fallet ”Industry sector oriented” gäller det att välja en leverantör som har den 

bästa mixen av funktioner för den bransch man tillhör, man köper en integrerad lösning 

med alla funktioner som behövs för sin verksamhet.
 8

 

 

Organisering av levererande enheter
 

 

Hur de olika delarna av leveransorganisationen kan placeras geografiskt framgår av 

figur 1. Antingen är placeringen onsite, offsite eller offshore. Offsite kan också vara 

offshore. Vad som bör göras under respektive placering beskrivs nedan. 

 

Onsite 

• Arbetsuppgifter som kräver lokal närvaro i kundens lokaler t ex desktop management    

  (hantering av arbetsplatsutrustning). 

 

Offsite 

• Nätverksövervakning 

• Datorhall - serverhotell 

• Call center och help desk operations 

 

Offshore 

• Programvaru-underhåll 

• Programmering 

• All personalintensiv verksamhet 

 

Skillnaden mellan de två olika begreppen outsourcing och offshoring grundar sig i att 

outsourcing refererar till att köpa in arbete från en annan organisation/ett annat företag 

för att företaget ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Offshoring refererar till 

processen då ett företag flyttar produktionen av varor eller tjänster till ett land som 

ligger långt bort geografiskt, till exempel Indien.
9
  

 

3.2 Viktiga punkter att ha med i ett outsourcingkontrakt 
 

När en kund har bestämt sig för att köpa en tjänst av en leverantör tecknas ett avtal för 

att bestämma vad som ska ingå i leveransen av tjänsten. I kontraktet kommer kund och 

leverantör överens om villkor för tjänsten så att båda parter är klara över förväntningar 

och vad som händer om någon bryter mot avtalet.  

                                                 
8
 Intervju med Roger Gullqvist [3] 

9
 Ibid 
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I kontraktet ska följande framförhandlade information ingå:  

 

 Leveransåtaganden – funktioner med beskrivning 

 Kontraktslängd 

 Priser inkl. årliga revisioner 

 Personalplacering – onshore-offshore 

 Hantering & ansvar för kund- & leverantörs-ägd utrustning 

 Kostnadsbesparingar – etappmål för kostnadsminskning år 1: 0 %, år 2: 40 %, år 

3-5:60 % från baseline år 0. 

 Kostnader för överflyttning av verksamheten till leverantören – projekt – vad 

krävs av beställaren? 

 SLA – Service Level Agreements. Tillgänglighet t ex 99.8% mätt över året, 

svarstider <2 sek. Sammanhängande avbrott aldrig > 3 timmar etc. 

 Straffböter om leverantören inte lever upp till SLA:erna, vad betyder ett avbrott 

för affärsverksamheten? 

 Åtgärdstider för problem med att uppfylla SLA:erna 

 Legala aspekter, regelefterlevnad i olika länder 

 Kultur- och tids-skillnader – hur hantera? 

 Hur skapas en obruten leveranskedja med en global leveransmodell? 

 
3.3 Erfarenheter outsourcing-avtal från kundperspektiv 
 

För att en global leveransmodell enligt beskrivningen ovan ska fungera finns det vissa 

punkter som har visat sig vara avgörande för lönsamheten samt resultatet av projektet. 

När IBM har producerat sina tjänster själva har erfarenheterna som de samlat på sig 

använts som byggstenar och krav på service-leveranserna från den nya leverantören. I 

artikeln ”Changes in the Global Delivery Model” menar IBM att beställarkompetensen 

är oerhört viktig. Beställaren ska behålla nyckelpersoner som kan verksamheten så att 

företaget kan vara en kompetent beställare. För att leveransen ska möta beställarens 

krav, krävs det att relevanta mätetal för prestandamätning av SLA:erna tas fram av 

beställaren.  

 

I början av beställningen är det viktigt att lägga fokus på kompetensbehov och 

resursplanering samt se över resursdynamiken. Kompetensbehovet är uppfyllt då 

företaget har tillräckligt kompetent personal för att kunna avgöra vad som ska ingå i 

tjänsten. Resursplaneringen är viktig för att företaget ska kunna utnyttja rätt kompetens 

vid rätt tillfällen samt organisera alla resurser så att de används på ett effektivt sätt. 

Resursdynamiken är förmågan att snabbt skala upp och ner personalbehovet (t ex 200 

nya SAP-programmerare) på kort tid.  
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Det är viktigt att företagets operativa och finansiella mål stämmer överens för att 

projektet ska kunna genomföras med lönsamhet. Det är också viktigt att styra 

kompetensbehovet över tiden så att rätt mängd kompetens finns vid rätt tidpunkt.  
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4 H&M:s IT-avdelning 
 

För att få en bild av hur utvecklingen av H&M:s IT-avdelning har sett ut presenteras 

nedan kort hur den såg ut förr, hur den ser ut idag och vad som förväntas av den i 

framtiden.  

 

4.1 IT-avdelningens historia  
 

Detta stycke beskriver lite kort hur IT-avdelningen har sett ut och några viktiga saker 

som har hänt under de senaste 10 åren. Förståelsen för IT-avdelningens historia är viktig 

för att förstå vilken utveckling som har skett under åren. 

 

H&M:s omtalade byte av affärssystem 2010 

 

Den 8 oktober 2010 publicerade Computer Sweden en artikel där det framgick att 

klädkoncernen H&M skulle byta ut sitt befintliga affärssystem och införa SAP världen 

över. Affären, som förväntades kosta mer än 400 miljoner kronor per år, skulle komma 

att bli ett av Sveriges största IT-projekt. Bytet av affärssystem berörde i första hand 

avdelningarna för logistik och ekonomi. Det framgick också att H&M skulle bemanna 

projektet med egen personal i möjligaste mån.
10

  

 

Enligt en källa, som har valt att vara anonym, diskuterades en övergång till SAP redan 

2002, men beslutet om övergången kom först 2010. Det var alltså ett oerhört stort 

projekt vilket uppmärksammades världen över och som skulle komma att ta väldigt lång 

tid att genomföra.  

För att verksamheten skulle komma igång med transformationen till det tyska 

affärssystemet SAP tog H&M hjälp av arbetskraft från Indien, där man fann rätt 

kompetens. För att öka förståelsen för projektet samt underlätta samarbetet mellan två 

skilda kulturer anordnade H&M kurser för sina medarbetare. 

IT-avdelningens roll på H&M för tio år sedan 

 

IT har inte alltid varit en erkänd central del av H&M, för bara tio år sedan fick IT 

avdelningen kämpa för att få gehör från huvudkontoret.
11

 Totalt var de då ca 300 

personer som jobbade på IT avdelningen i Sverige.
12

  

H&M:s anställda var utlokaliserade på fem till sex olika kontor runt om i Stockholm. En 

intern struktur gjordes om för ca två år sedan då H&M bestämde sig för att flytta alla 

avdelningar till ett gemensamt kontor så att alla medarbetare nu sitter tillsammans. 

                                                 
10

 Artikel från Computer Sweden [10] 
11

 Intervju med anonym källa [2] 
12

 Intervju med Seraphin & Magnus [1] 
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Målet med en sammanslagning som denna skulle kunna tänkas innebära flexibilitet, 

kreativitet samt ökat kunskapsutbyte mellan projektgrupperna inom företaget.  

I början av 2000-talet översvämmades en av H&M:s serverhallar som låg belägen 

utanför Stockholm på grund av en vattenläcka och det var nära att alla servrar 

havererade. Under den här tiden fanns det ingen backup till servrarna, och detta var 

något som ifrågasattes starkt ett flertal gånger, framförallt från medarbetarna på IT-

avdelningen inom företaget. Det ansågs från ledningen inte vara en viktig kostnad, då 

risken ansågs vara väldigt liten att hela databasen skulle haverera.
13

 

 
4.2 IT-avdelningen idag 
 
Idag har IT-avdelningen backuper både i Sverige och i andra länder där behovet av 

servrar finns.  Jörgen Lindqvist på Computer Sweden skriver i en artikel från april i år 

att det för stora företag, som exempelvis H&M – som har över 2,5 miljarder 

transaktioner per dag - skulle vara en förödenhet om ett driftsavbrott skulle uppstå. Men 

trots detta sitter många av IT-säkerhetscheferna på dessa stora företag och räknar på 

sannolikheten för att ett driftsavbrott ska ske och vad en alternativ backup skulle 

kosta.
14

 Seraphin Obrou, systemansvarig för online marketing, säger i intervjun att alla 

servrar som är i produktion idag backas upp varje dag automatiskt. H&M har servrar i 

Sverige såväl som i andra delar av världen.  

Idag, 2013, prioriterar huvudkontoret IT som en av H&M:s vägar till fortsatt framgång. 

H&M:s IT-avdelning består idag av ca 2000 medarbetare. Totalt utgör IT-avdelningen 

ungefär hälften av H&M:s anställda i Sverige (bortsett från butiksperonal), och är 

därmed en väldigt stor del av H&M-koncernen. Totalt har H&M idag drygt 100 000 

anställda världen över. För 10 år sedan var H&M:s intentioner inte att vara ledande 

inom IT men i takt med att företaget har växt vill de nu satsa på att leverera 

förstklassiga IT-lösningar.
15

  

Kjell Olof Nilsson är idag H&M:s CIO (Chief Information Officer ansvarar för interna 

informationssystem) och bär därmed det yttersta ansvaret för IT-avdelningens 

prestationer. Under sig har Kjell Olof Nilsson flera led av chefer som ska rapportera 

uppåt.  

IT-avdelningen omorganiserades för några år sedan och är numera utformad efter en 

matrisorgansation. IT-avdelningen är indelad i olika leveransområden där varje 

huvudområde har två chefer som jobbar parallellt, en personalansvarig och en 

                                                 
13

 Intervju med anonym källa [2] 
14

 Artikel från IDG [11] 
15

 Intervju med Seraphin & Magnus [1] 
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leveransansvarig. H&M:s matrisorganisation innebär att de funktionsansvariga i 

koncernledningen ansvarar för funktionens support, utbildning och ”best practice”.  

Det största arbetet av IT sker i Sverige och det är även där som all drift och utveckling 

sker. Gällande den arbetande IT-avdelningen så sköter den även koncernens övriga 

märken: COS, Monki, Weekday, Cheap Monday, H&M Home och & Other Stories.
16

 

H&M:s IT-avdelning ska ge stöd åt hela verksamheten i såväl drift och support som 

utveckling.  

H&M-andan viktig för anställda på H&M 

 

H&M har en intern kod ”Code of Ethics” som vägleder både ledningen och 

medarbetarnas sätt att agera, samt att de visar hur den viktiga H&M-andan uppförs.
17

 

H&M-andan talas det mycket om inom företaget, det styrker Seraphin Obrou och 

Magnus Reinel under  intervjun. H&M-andan utgör bland annat förmågan att använda 

det sunda förnuftet, att sträva mot ständiga förbättringar, tron på människan och 

kostnadsmedvetenhet. H&M-andan är något som har funnits inom företaget länge, och 

kunde förr vara en av anledningarna till att ett föreslaget projekt sattes i verket eller 

stoppades för att det följde eller inte följde H&M-andan.
18

 

För att locka medarbetare i exempelvis Hong Kong där H&M är ett relativt litet företag 

i jämförelse med t ex stora banker använder man sig av den svenska kulturen som 

”lockbete” och att det finns en trevlig anda inom företaget som gör det till en 

tillfredsställande arbetsplats. Magnus Reinel och Seraphin Obrou menar att anställda i 

Hong Kong som slutar på H&M ofta söker sig tillbaka till verksamheten eftersom de 

trivdes så bra.   

Företagets H&M-anda är även något som man kan känna av i H&M:s butiker i alla 

länder. Butikerna inreds på ett visst sätt, samma musik spelas i högtalarna och 

placeringen av butikerna är planerade och organiserade på ett samma sätt över hela 

världen. Kunderna ska veta att de är på H&M oavsett i vilken H&M-butik, i vilken 

världsdel de befinner sig i.
19

   

Global organisation med kärnan i Sverige 

 

Idag finns H&M på ca 40 marknader runt om i världen och öppnar i snitt en ny butik om 

dagen. I varje land finns en landschef som ansvarar för försäljningen och lönsamheten 

                                                 
16

 Artikel från IDG [12] 
17

 Artikel om bolagsstyrning på H&M:s hemsida [13] 
18

 Intervju med anonym källa [2] 
19

 Intervju med Seraphin & Magnus [1] 
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och har därigenom ett samlat ansvar för alla funktioner inom sitt land.
20

 Varje land 

arbetar däremot ändamålsenligt utefter den centrala avdelningens policys och riktlinjer. 

De beslut som omfattar stora delar av organisationen fattas i Sverige. H&M Sverige är 

den centrala organisationen och är kärnan i H&M. Detta har visat sig bäst lämpat för 

koncernen, förr togs många beslut i de andra länderna men de har idag gått tillbaka till 

att besluten fattas i kärnlandet. Om det saknas kompetens eller om nya saker ska införas 

så löser H&M detta genom att köpa in den nödvändiga kompetensen till Sverige för 

dessa perioder eller för dessa projekt. Ett exempel på detta är projektet vid övergången 

till affärssystemet SAP då kompetensen fanns i Indien. 

Team leaders & lokala IT-center  

 

I varje land där H&M har butiksförsäljning finns i dagsläget en lokal IT-funktion som 

ska stötta butikerna på det lokala språket. Det globala samarbetet mellan H&M:s IT-

avdelningar sköts dagligen genom en team leader som fungerar som en kontakt för olika 

IT-avdelningar runt om i världen. Till exempel finns en team leader för Hong Kong som 

är stationerad i Sverige men reser till Hong Kong några gånger per år för att se till att 

alla funktioner fungerar som de ska. Magnus Reinel, personalchef på Helpdesk, påpekar 

under intervjun att det är viktigt att det finns en kontakt som är på plats i det aktuella 

landet då alla uppgifter inte kan skötas på distans. Dagens teknik tillåter dock att många 

möten och uppgifter kan skötas via videokonferenser och detta utnyttjar H&M:s team 

leaders när de kommunicerar med sina lokala enheter. Det globala samarbetet innebär 

även många utmaningar och Magnus Reinel påpekar att det krävs kompetenta och 

erfarna chefer som kan hantera olika typer av problem som kan uppstå. 

                                                 
20

 Artikel om koncernledning och landschefer från H&M:s hemsida [14] 
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Internt samarbete över tidszoner 

 

En av anledningarna till H&M:s framgång är företagets förmåga att expandera till nya 

marknader samt att upprätthålla lönsamheten på redan befintliga marknader. Detta 

kräver att H&M:s IT avdelningar världen över kan leverera lösningar för att stödja alla 

IT-behov som finns globalt. 

Eftersom H&M är en global organisation så krävs det att tillgängligheten hos vissa 

funktioner hos IT-avdelningen följer alla tidszoner där verksamheten är etablerad. För 

att kunna täcka upp för dessa tidsskillnader är t ex IT-avdelningens helpdesk indelad i 

tre ”hubbar” ett koncept som kallas ”Follow the sun”. Tanken är att första hubben ska 

vara Sverige (Stockholm), andra hubben ska vara USA/Kanada (New York) och sista 

hubben ska vara Asien (Hong Kong). 

 

Figur 2: De tre tidzonerna som hubbarna täcker.
21

 

I dagsläget ser ansvarförflyttningen sådan ut att Sverige har ansvaret i två skift (dag och 

kväll om vardera 8 timmars pass) och lämnar därefter över till Asien som ”går på” när 

sista passet i Sverige stänger för dagen. USA kommer komma igång som ”hubb” 

nummer tre så småningom men har i dagsläget andra utvecklingsområden som kommer 

i första hand.  

H&M:s IT avdelning är så pass stor att detta hubb-system inte fungerar likadant hos alla 

områden som IT avdelningen täcker. Detta beror antingen på att alla delområden hos IT 

avdelningen inte är globala, håller på att bli globala eller saknar behov av 

ansvarsförflyttning över tidszoner.  

Under våren 2013 jobbar IT-avdelningen bland annat med att få igång online handeln i 

USA. Då USA är en så pass redan etablerad marknad inom klädesindustrin krävs det av 

H&M att de anpassar sig väldigt mycket till hur marknaden ser ut idag och vad andra 

                                                 
21

 Figur skapad av Caroline Kejbert 
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företag erbjuder sina kunder. Detta innebär nya utmaningar för IT-avdelningarna både i 

Sverige och i USA. Online-avdelningen jobbar därför inte idag enligt ”hubb”-metoden 

som Helpdesk-avdelningen gör men Seraphin Obrou som är systemansvarig för online 

marketing säger att de kanske kommer att använda sig av ”hubbar” i framtiden när 

online handeln har kommit igång.  

 

Figur 3: H&M finns idag på 40 marknader och planerar att expandera ännu mer I 

framtiden.
22

 

Trender som försvinner och kommer tillbaka 

 

För att försöka öka tillväxten krävs ofta en förändring och då är en vanlig åtgärd 

outsourcing. Outsourcing kan komma och gå i trender om ca 5 år, till exempel då en ny 

chef tillsätts som har fått i uppgift att förändra och förbättra resultaten.
 
Drivare för 

outsourcing är reducerat pris, flexibilitet och specialisering.
 23

  

 

Outsourcing 

 

Vid övergången till affärssystemet SAP använde sig IT-avdelningen av outsourcad 

kompetens från Indien och det är i stort sett den enda outsourcingen som finns hos just 

IT. Utöver detta använder sig H&M av outsourcing framförallt gällande de fabriker i 

Asien som H&M köper in sina textilier ifrån. H&M äger alltså inte några fabriker i 

dagsläget.  

Då H&M strävar efter mottot ”Mode och kvalitet till bästa pris” samtidigt som 

modebranschens trender förändras måste de kunna erbjuda flexibilitet i tillverkning och 

leverans. Genom att köpa in textilier från utomstående fabriker/företag kan detta 

uppnås. 

                                                 
22

 Bild hämtad från hemsida. [28] 
23

 Intervju med anonym källa [2] 
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Outsourcing medför även en fördel för H&M att kunna fokusera på kärnkompetensen, 

att kunna ge form åt företaget. Genom detta kan företaget specialisera sig på 

kärnområden inom företaget som väger tungt, som exempelvis produktionen.
24

 

 

Offshoring 

 

Drivkraften för offshoring av IT är: kontroll, flexibilitet och effektivt IT-nätverk inom 

företaget. Kontrollen är den främsta anledningen till att offshoring ökar. 

Produktionskontoren för de aktuella leverantörerna undertecknar en uppförandekod för 

att H&M ska säkerställa att leverantörerna uppfyller de krävda miljö – och 

säkerhetsföreskrifterna.  

Textilindustrin är väldigt dynamisk och föränderlig vilket medför att leveranskedjan av 

produkter måste vara flexibel. Detta upprätthålls i sin tur genom verksamhetens flexibla 

dataöverföring mellan huvudkontoret i Stockholm och de leverantörer som är utspridda 

över världen. Genom att produktionsansvariga inom företaget effektiviserar 

kommunikationen mellan leverantörer och huvudkontor kan ett jämnt flöde av 

produktionen upprätthållas. Genom det effektiva IT-nätverket kan den enskilda 

produkten kontrolleras vilket är lönsamt för H&M för att få en bra översikt över sina 

produkter.
 25 

                                                 
24

 Uppsats om outsourcing och offshoring [26] 
25

 Uppsats om outsourcing och offshoring [26] 
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4.3 IT-avdelningen i framtiden 
 

H&M ser positivt på den framtida expansionen och kommer under år 2013 att lägga stor 

vikt vid en expansion i form av nya butiker både i Kina och USA. Den största delen som 

berör IT-avdelningen är storsatsningen på online-handeln. Den största utmaningen 

ligger i öppningen av online handeln i USA, vilken då kommer titulera sig som världens 

största distansmarknad.
26

 H&M lägger ett stort arbete bakom öppning av den nya online 

handeln och då verksamheten ska etableras i USA måste hänsyn tas till kulturella 

skillnader gällande förväntningar av till exempel service. Detta säger Seraphin Obrou är 

en stor utmaning, att amerikanerna förväntar sig att få leverans av sin beställning 

absolut senast två dagar efter att den är genomförd, vilket skiljer sig en hel del från det 

svenska leveranssystemet.
27

   

Då förmågan att öppna nya butiker begränsas, eftersom H&M snart existerar över hela 

världen, får verksamheten satsa på att expandera på andra sätt. Just nu expanderar H&M 

online vilket för tillfället är ett stort projekt för H&M:s onlineavdelning.
28

 Så 

småningom när H&M:s fysiska expansion börjar avta måste företaget hitta nya vägar att 

växa och skapa lönsamhet. Att lägga mer vikt på och utveckla online handeln samt att 

ge kunden möjligheten att kunna handla varor via sin smartphone är exempel på H&M:s 

sätt att försöka expandera på nya sätt.  

H&M:s VD Karl-Johan Persson säger i H&M:s tremånadersrapport för år 2013 att de 

under året  kommer att fortsätta med sina långsiktiga satsningar inom IT, online och 

deras nya modevarumärke ”& Other Stories”.
29

 

H&M koncernen består av de sju varumärkena H&M, H&M Home, COS, Monki, 

Cheap Monday, Weekday och & Other Stories. Nysatsningen & Other Stories öppnade 

under våren 2013 butiker i sju europeiska städer, inklusive butiker i Stockholm samt 

onlineshoppar i tio länder.
30

 Detta blir ännu ett projekt för H&M:s IT-avdelning och 

deras online-avdelning att handskas med då beställningar, leveranser och lager måste 

flyta på problemfritt i varje land.  

H&M finns idag i fler än 40 länder i form av butiker, och kommer under år 2013 att 

öppna i fem länder till. Dock erbjuder inte företaget onlinehandel i alla dessa länder 

idag men de anser att även detta är ett långsiktigt mål att uppnå.
31

 Det är alltså absolut 

ingen tvekan om att H&M fortfarande har starka strategier att tillhandahålla, som gör att 

företagets fortsätter att expandera kraftigt.  

                                                 
26

 Artikel om global expansion från H&M:s hemsida [20] 
27

 Intervju med Seraphin & Magnus [1]  
28

 Ibid 
29

 Tremånadersrapport från Globenewswire [22] 
30

 Text om & Other stories debut inom H&M koncernen [21] 
31

 Intervju med Seraphin & Magnus [1] 



18 

 

En stor del i expansionsstrategierna ligger i effektivisering på olika sätt. Exempelvis ser 

företaget över en effektivisering av de lokala IT-avdelningarna runt om i världen där 

företaget idag har arbetskraft på plats.  
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5 CSR 
 

H&M säger sig ta ett ansvar för miljön så väl som för de sociala aspekterna av den 

omtalade hållbarhetsfrågan, detta syns främst i form av ekologiska kläder, kampanjer 

mot AIDS samt garantier om att deras leverantörer håller sig till H&M:s etiska 

riktlinjer.
32

 H&M skriver i artiklar på sin hemsida att de arbetar med just dessa faktorer 

och vill framstå som ett företag som lägger stor vikt på de miljömässiga samt sociala 

aspekterna, de nämner på flera ställen att CSR är något som hela företaget jobbar med.  

För att en verksamhet ska kunna agera på ett miljövänligt sätt måste alla parter inom 

koncernen vara delaktiga och samarbeta mot ett hållbart mål. Enligt Helena 

Helmersson, CSR-ansvarig på H&M, så kan alla avdelningar bidra med någonting, 

frågorna som berör CSR måste beröra alla delar av företaget såsom design, inköp, 

logistik, produktion och IT.
33

 

Hållbarhet ur miljöperspektivet 

 

H&M strävar efter att ligga i framkant gällande de hållbarhetsfrågor som berör deras 

produkters hela livscykel. Enligt Helena Helmersson ligger förbättringen av den sociala 

och miljömässiga hållbarheten i huvudfokus, och har gjort det sedan 1990-talet. Det 

yttersta målet i framtiden kommer däremot att ligga i att bli ett koldioxidneutralt företag 

samt att företaget inte ska bidra med något avfall.
34

  

H&M är bestämda om att hållbarhet handlar om de tre elementen: people, planet och 

profit. ”People” står för de människorna som verksamheten berör, anställda, kunder och 

leverantörer exempelvis. ”Planet”, planeten, är den miljö som både de anställda och 

kunderna lever i medan ”profit” syftar till vilka möjligheter det är som skapas då 

företaget går med vinst. Dessa tre kärnområden måste alltså enligt H&M hanteras 

tillsammans och balanseras som en enhet för att företaget ska kunna arbeta hållbart.
35

 

I januari i år stod det klart att H&M har inlett ett samarbete med Världsnaturfonden 

WWF om en ny strategi inom vattenhantering. H&M ska genom samarbetet minimera 

vattenanvändningen hos sina underleverantörer samt effektivisera sin vattenhantering i 

stort. H&M ska även utbilda sina inköpare och formgivare kring hur 

produktframtagningen och tillverkningen i företaget påverkar vattnet. Detta för att det 

redan innan produktionen ska vara tydligt vilka val av material som är mest hållbara.
36
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Hållbarhet ur det sociala perspektivet 

 

H&M använder sig idag inte av några egna fabriker, utan köper in sina produkter från 

producerande fabriker i världen, framförallt Asien och Europa och därför är det inte 

H&M själva som sätter lönerna på de arbetande i fabrikerna. Med avseende på FN:s 

deklaration har en uppförandekod tagits fram som säger att de lönerna som betalas ut 

skall räcka för att leverantörernas anställda skall kunna leva på sin lön.
37

  

Hållbarhet ur det ekonomiska perspektivet 

 

Grunden till ekonomisk hållbarhet avser förmågan att skapa en balanserad ekonomisk 

tillväxt utan att slita på människan eller naturresurser.
38

 Samtidigt som H&M fokuserar 

på att leverera resultat och stimulera sin tillväxt måste de ha hållbarheten i fokus.   

H&M:s CSR-ansvarig Helena Helmersson säger till Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 

att finns det mycket pengar för företaget att tjäna genom att ligga i framkant gällande 

hållbarhet, och trots att man lägger ner pengar på kontroller och inspektioner hos 

underleverantörerna för att se att de följer de uppförandekoder som H&M står för, så är 

det absolut värt pengarna på lång sikt. 

OECD:s (Organisation for Economic Co-operation and Developement) mål är att 

framhäva policys som ska förbättra det ekonomiska och sociala välmåendet runt om i 

världen. Tillsammans med regeringar arbetar organisationen för att få en förståelse för 

vad som driver ekonomiska, sociala och miljö-mässiga förändringar.    

År 2007 genomförde H&M en översyn av koncernstrukturen för att möjliggöra för 

framtida expansion och för att förenkla varuförsörjningen genom regionindelningen av 

sina försäljningsländer. En annan anledning till detta var att möta OECD:s riktlinjer vad 

gäller internprissättning och skatt. H&M säger på sin hemsida att de håller sig till 

rådande skattelagstiftning och visar var själva värdet skapas, vilket enligt OECD:s 

riktlinjer avgör hur vinster fördelas och beskattas i internationella företag.
39
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6 Analys  
 
Rapporten bearbetar frågeställningen ”hur kan man designa en global IT-

leveransorganisation med avseende på funktionalitet och CSR?”. Detta behandlar ett 

stort område med mycket information, men samtidigt ligger en stor svårighet att hitta 

just den relevanta informationen för den valda frågeställningen.  

För att få en klarare bild av hur en IT-leveransorganisation kan utformas på bästa sätt 

har IBM:s artikel använts för att förklara hur de tycker att en ultimat global 

leveransmodell bör utformas och vilken roll beställare samt leverantör har. Givetvis 

finns det många stora IT-företag som alla har sina egna modeller för liknande 

leveransmodeller men just denna artikel bedömdes lämplig som underlag för den här 

rapporten. Roger Gullqvist har hjälpt till att tolka rapporten då många av termerna har 

varit svåra att förstå. Roger berättade att många företag vill sätta sin egen prägel på 

modellerna och använder därför egna namn på befintliga tjänster/leveranser för att 

företaget vill styrka sin kompetens inom området. Rogers egna idéer om 

leveransmodeller kan ha påverkat tolkningen av artikeln men detta har inte bedömts 

spela någon roll för resultatet av projektet.  

När det gäller just H&M:s IT-avdelningar är det en svår uppgift ta reda på. H&M har en 

sammansvetsad H&M-anda där det mesta av det interna arbetet är helighetsstämplat. 

Hur det huvudsakliga arbetet på insidan av det stora och etablerade företaget egentligen 

går till är svårt att ta reda på.  

Den första intervjun inleddes med en öppen fråga från Seraphin och Magnus ”Hur 

mycket känner Ni till om H&M?”, denna fråga ställs till alla som går in genom H&M:s 

dörrar. Den frågan utmynnade in en liten diskussion kring att gemene mans bild av 

H&M är att de har många butiker runt om i världen och att de är ett stort etablerat 

företag som säljer prisvärda kläder. Detta poängterade Seraphin och Magnus är den 

bilden de flesta människor har av företaget och den bild som H&M själva vill att 

allmänheten ska ha, och behöver ha, av företaget. Det finns ingen mening till att kunden 

ska känna till annat än det som syns i butikerna och vad H&M står för sa Reinel och 

Obrou under intervjun. Uttalandet bevisar att H&M är väl medvetna om hur de 

marknadsför sig för kunden och av strategiska skäl väljer att inte lämna ut information 

som rör organisationens strategier.  

Under projektets fortskridande har det dock visat sig att butikerna och kläderna endast 

är produkterna av verksamheten och att det gömmer sig enorma arbetsorganisationer 

bakom H&M-fasaden.  

Då H&M:s övergång till affärsystemet SAP var en mycket omskriven och dyr 

ominstallation har många artiklar kring området hittats där det diskuteras om hur 

mycket bytet skulle ha kostat då affären hölls väldigt hemlig från H&M. Den 
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informationen som har samlats in kring affären kommer delvis från de funna artiklarna 

men även från de genomförda intervjuerna. I och med detta så kan den empirin tänkas 

vara vinklad, från båda källorna till källornas fördel.  

Likaså gavs den generella bilden av hur verksamheten såg ut för ca tio år sedan från den 

anonyma intervjun. Utifrån detta kan det konstateras att hänsyn måste tas till att den 

informationen som kommer från en person som har en direkt anknytning till H&M kan 

tänkas upplevas som annorlunda i någonannans ögon. Detta är något som genomsyrar 

hela rapporten och som måste tas i åtanke vid studerande av detta 

kandidatexamensarbete.  

Motångarna under projektet har egentligen inte varit många utan de motgångar som har 

stötts på har som nämnts tidigare behandlat just frågan om relevant och icke vinklad 

information om företaget och dess verksamhet. Den informationen som hittats har varit 

relevant men samtidigt hade det varit en fördel att hitta informationen på ett flertal 

ställen för att försäkra sig om att det är verklig fakta. Intervjuerna gav mycket bra 

information men samtidigt har det hänt att de sökta frågorna ibland inte kunnat 

besvaras. IT är ett väldigt stort område och med det följer väldigt mycket information. 

Det har varit en utmaning att hitta väsentlig fakta som berör de delarna av IT som vi 

sökte.   

En återkommande tanke är att H&M faktiskt har en stark bild av hur saker och ting ska 

hanteras, hur man ska lösa de problem som uppstår och särskilt att de måste följa den så 

kallade H&M-andan. Under den första intervjun visades bilder upp på hur företaget är 

uppbyggt, vem som gör vad och hur det ska göras. Det finns en mall att följa som visar 

riktlinjer för hur strukturen hos H&M ser ut, men känslan som förmedlades och som 

kom fram under intervjun var att man ibland kanske bortser från den mallen i 

verkligheten.  

H&M säger sig ha lagt stort fokus på sitt CSR-arbete sedan 1990-talet men hur pass 

välarbetat detta CSR-arbete har varit sedan 1990 har varit inte undersökts.  
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7 Slutsats & diskussion 

 
Det finns flera sätt att designa en global IT-leveransorganisation på, det finns så att säga 

flera versioner av sanningen. Det upptäcktes tidigt i projektet att H&M:s IT-avdelning 

är så stor att en exakt struktur eller design skulle vara svår att få fram. IT-avdelningar 

hos olika företag ser oerhört olika ut beroende på vilka förutsättningar samt 

målsättningar företaget har.  

En av anledningarna till att H&M har nått sin framgång tror projektgruppen grundar sig 

i företagets flexibilitet samt förmåga att följa trender i marknadens utveckling. Ända 

sedan starten 1947 har H&M växt och expanderat kraftigt i Sverige såväl som i resten 

av världen. En IT-organisation med 2000 medarbetare kostar oerhört mycket pengar för 

H&M men den kostnaden kanske är marginell i jämförelse med expansionens och 

tillväxtens generering. Att kostnaden är marginell i förhållande till resultatet kan vara en 

anledning till att H&M inte ser över sin IT-funktion, just för att företaget går med stor 

vinst oavsett.  

H&M:s IT-avdelning skulle för 10 år sedan inte ägna sig åt att ligga i framkant med 

effektiva IT-lösningar och IT-system men i takt med att företaget har växt har nu CEO:n 

gått ut och sagt att H&M i framtiden kommer att satsa mer på IT vilket visar att 

ledningen idag prioriterar annorlunda. Kanske kommer H&M att se över effektiviteten i 

framtiden?  

Utformningen av H&M:s IT-organisation idag är till synes funktionell men vid en 

jämförelse med IBM:s leveransmodell så ifrågasätts lönsamheten i att behålla alla IT-

funktioner inom företaget. En strategisk placering av de olika funktionerna enligt IBM:s 

tre leveransområden skulle H&M kunna dra nytta av i sin stora organisation. Ett 

alternativ är att outsourca driften till en tredje part för att sänka kostnaderna. Det vore 

intressant att få veta exakt hur kostnaderna för H&M:s största poster är fördelade. 

Projektgruppens gissning är att personalkostnaden är den största följt av IT-kostnader 

och sen lokalkostnader. I och med att IT-försörjningen för en organisation av H&M:s 

storlek förmodligen kostar mycket i drift tror vi att de kan sänka sina kostnader rejält 

utan att tumma på säkerheten för företaget. 

Vilka funktioner behövs för att designa en global IT-organisation? 

 

Att utgå ifrån t ex en matrisstruktur som H&M gör, när en IT-leveransorganisation ska 

designas tror projektgruppen är det mest lönsamma sättet för ett företag att skapa en 

flexibel IT-lösning. Matrisstrukturen bygger på att det finns en leveranschef för varje 

funktion inom IT som är ansvarig för funktionens leveranser.  

Det kanske viktigaste för en IT-avdelning är talent management. Talent management är 

viktigt för att organisationen ska kunna leverera flexibla, effektiva och lönsamma 
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lösningar, då krävs rätt kompetens. Kompetensbehovet måste täcka affärsområdet såväl 

som tekniken. Så vad behövs i en global IT-leveransorganisation? 

 Rätt verksamhets- och systemkompetens: Kompetens som vet vilka 

utmaningar IT-funktionen står inför och som kan utveckla funktionerna när 

företaget växer. Ser till att önskade SLA:er på högsta nivå upprätthålls. Ska 

sträva efter ständig förbättring av den totala tillgängligheten för 

affärsfunktionen. Skall finnas i samma land som affärsansvaret finns. 

 IT-stab: ansvar för IT-arkitektur, policys, standarder, mätmetoder, ekonomisk 

uppföljning, uppföljning av SLA:er, frågor som inte träffar någon specifik 

verksamhet, systemägare för gemensamma system t ex mailsystem etc. Skall 

finnas i Sverige för ett svenskt bolag [typ H&M]. 

 Driftansvarig: ansvar för teknisk drift av servrar, kommunikationsnätverk, 

arbetsplatsutrustning, IT-säkerhet, hålla alla system igång 24/7. Många 

funktioner skulle kunna vara outsourcade t ex kommunikationsnätverk & 

arbetsplatsutrustning där många medarbetare är spridda över världen. 

Driftansvarig och personer som håller i outsourcingkontrakten skall finnas i 

Sverige för ett bolag [typ H&M]. Driftavdelningen ska mätas på SLA:er som är 

kopplade till uppkopplad tid med ständig förbättring av kostnadsbilden. IT-

avdelningens och kanske hela H&M:s mest kritiska funktion. Om hjärtat slutar 

slå så står koncernen stilla… 

 Utvecklingsansvarig: ansvar för systemutveckling inkl. utvecklingsmetoder 

samt projektledning & styrning av utvecklingsprojekt. Ledning & arkitekter 

skall finnas i Sverige för ett bolag [typ H&M] medan programmerare och 

projektledare bör finnas i lågkostnadsländer. Utvecklingsavdelningen ska mätas 

på effektivitet och ”time to market” med ständig förbättring som målsättning. 

 Underhållsansvarig: ansvar för systemadministration, felrättning, 

uppgraderingar av befintliga system. Underhållsansvariga för varje system bör 

finnas i Sverige för ett bolag [typ H&M] medan programmerare och 

projektledare ska finnas i lågkostnadsländer. Underhållsavdelningen skall mätas 

på kontinuerligt lägre underhållskostnader för att upprätthålla SLA:erna.  

Detta är projektgruppens bild av vad som behövs för att bygga en global 

leveransorganisation, var organisation för sig måste se över behov och mål för att 

skräddarsy sin egen IT-lösning.  
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Hur kan CSR påverka och stärka varumärket hos företag? 

 

Trots att H&M är ett svenskt företag i den meningen att det grundades och utvecklades i 

Sverige så är flera av H&M:s medarbetare inte från Sverige. Även om H&M-kulturen 

har sina rötter i Sverige så måste H&M anpassa sig till lokala förhållanden i länder 

utanför Sverige vilket gör att vissa grundläggande värderingar blir extra viktiga att hålla 

fast vid. Samtidigt måste H&M anpassa sig till varje land där de verkar. 

H&M har ett starkt varumärke som står för någonting speciellt runt om i världen, 

oavsett lokala förhållanden, och det är viktigt att man som kund känner igen sig när man 

besöker en H&M butik.  

Det har då blivit extra viktigt att själva varumärket laddas med värden som bidrar till 

företagets ”image”. För att verksamheten ska kännas seriös är det viktigt att de har en 

rättvis prissättning, behandlar alla kunder lika, inte utnyttjar barnarbete eller förorenar 

naturen med sin produktion. Det finns tydliga exempel på företag som fått problem med 

sitt varumärke. En tänkbar eftergift av detta kan vara att försäljningen sjunker just på 

grund av att varumärket inte förknippas med positiva kärnvärden. Exempel på detta är 

Nestle som sålde mjölkersättningsprodukter i utvecklingsländer som ersättning för att 

mammorna skulle amma sina barn, BP som orsakade en stor oljekatastrof i Mexikanska 

golfen, läkemedelsbolag som fortsätter att sälja läkemedel i utvecklingsländer trots att 

man visste att de var skadliga osv.  

Vilken betydelse har CSR för en IT-organisation? 

 

Över tiden kommer kanske stora företag att bli tvungna av konkurrensskäl att förlägga 

en stor del av IT-arbetet i lågkostnadsländer, då är det viktigt att företaget uppfattas som 

en bra arbetsgivare inte bara i Sverige. I t ex Indien är det lätt att anställa utbildad 

arbetskraft för en mycket låg lön samtidigt som företagen inte behöver sörja för en god 

arbetsmiljö på samma sätt som i Sverige (då levnadsförhållanden och standarder skiljer 

sig så mycket).  

Det är viktigt för H&M i Indien är att uppfattas på samma sätt av medarbetare som i 

andra länder trots att villkoren är olika. Att H&M-andan finns där trots att omgivningen 

är helt olika. H&M behöver inte vräka pengar över de anställda men ska behandla 

medarbetarna på ett respektfullt sätt och lämna ett bra avtryck som arbetsgivare även i 

Indien. De anställda ska få samma ”känsla i munnen” genom den så kallade H&M-

andan när man besöker H&M:s servicecenter i Mumbai som när man besöker H&M:s 

IT-avdelning i Stockholm, trots att lönevillkor mm är så olika. Genom att H&M agerar 

på ett konsistent sätt globalt så stärks varumärket och H&M-andan blir en gemenskap 

för H&M:s anställda och kunder. 

Ett annat område för CSR inom IT är ”grön IT” d.v.s. att vara försiktig med 

energianvändningen, att återanvända värme från kylning av serverhallar till varmvatten, 
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att stänga av utrustning som inte används, att vara restriktiv med utskrifter på papper, att 

förlägga arbetsplatser så att kollektiva resvägar möjliggörs osv. Miljöprofilen blir en 

viktig del av CSR-arbetet, att H&M är medvetet om naturresursernas ändlighet och 

visar i handling att man bryr sig. Annars kan upplevelsen vara att högutvecklade 

industriländer exporterar sina miljöproblem till lågkostnadsländer där kraven på rening 

& återvinning inte är lika stora och man betalar inte för att ta hand om konsekvenserna 

av produktionen.  

Observera att denna slutsats endast är projektgruppens spekulationer, varken H&M eller 

IBM har bidragit med några förslag och har heller inte haft möjlighet att kommentera 

slutsatsen (gäller endast slutsatsen). 



27 

 

8 Referenser  
 

1. Obrou, S. & Reinel, M. 2013. Intervju med I. Gullqvist & C. Kejbert 5 Mars. 

Stockholm 

 

2. Anonym källa. 2013. Intervju med I. Gullqvist & C. Kejbert 19 Mars. Stockholm 

 

3. Gullqvist, R. Senior Advisor EVRY 2013 Intervju med I. Gullqvist & C. Kejbert 

Haft kontakt under hela projektet. Stockholm 

 

4. Larsson, E. 2009. Goda resultat genom goda gärningar eller snäll sidoverksamhet: 

Hur strategiskt är H&M:s arbete med CSR? Uppsala Universitet 

 

5. NATIONALENCYKLOPEDIN. IT [online]. [Hämtad 1 Mars 2013] Tillgänglig 

från: http://www.ne.se/lang/it/214244 

 

6. NATIONALENCYKLOPEDIN. SAP AG [online]. [Hämtad 22 April 2013] 

Tillgänglig från: http://www.ne.se/sap-ag 

 

7. NATIONALENCYKLOPEDIN. Affärssystem [online]. [Hämtad 22 April 2013] 

Tillgänglig från: http://www.ne.se/lang/aff%C3%A4rssystem 

 

8. NATIONALENCYKLOPEDIN. OECD [online]. [Hämtad 22 April 2013] 

Tillgänglig från: http://www.ne.se/lang/oecd 

 

9. SVENSKT NÄRINGSLIV. CSR - ansvarsfullt företagande [online]. [Hämtad 3 

Mars 2013] Tillgänglig från: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-

ansvarsfullt-foretagande_12246.html 

 

10. COMPUTER SWEDEN [8 oktober 2010] H&M har gjort sitt val [online]. [Hämtad 

3 Mars 2013] Tillgänglig från: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.344631/hm-

har-gjort-sitt-val 

 

11. IDG [4 maj 2012] IT-säkerhet är alltid för dyrt – tills något händer [online]. 

[Hämtad 28 Mars 2013] Tillgänglig från: http://www.idg.se/2.1085/1.446841/it-

sakerhet-ar-alltid-for-dyrt--tills-nagot-hander 

 

12. IDG [8 oktober 2010] HM har gjort sitt val [online]. [Hämtad 16 Mars 2013] 

Tillgänglig från: http://www.idg.se/2.1085/1.446841/it-sakerhet-ar-alltid-for-dyrt--

tills-nagot-hander 

 

13. H&M. Om H&M - Om bolagsstyrning [online]. [Hämtad 8 Mars 2013] Tillgänglig 

från: http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/General-

information/About-Corporate-Governance.html 

 

14. H&M. Om H&M – Koncernledning och landschefer [online]. [Hämtad 7 Mars 

2013] Tillgänglig från: http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-

Governance/Organisation/Executive-Management-Team.html  

http://www.ne.se/lang/it/214244
http://www.ne.se/sap-ag
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-foretagande_12246.html
http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/csr/csr-ansvarsfullt-foretagande_12246.html
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.344631/hm-har-gjort-sitt-val
http://computersweden.idg.se/2.2683/1.344631/hm-har-gjort-sitt-val
http://www.idg.se/2.1085/1.446841/it-sakerhet-ar-alltid-for-dyrt--tills-nagot-hander
http://www.idg.se/2.1085/1.446841/it-sakerhet-ar-alltid-for-dyrt--tills-nagot-hander
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/General-information/About-Corporate-Governance.html
http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Corporate-Governance/General-information/About-Corporate-Governance.html


28 

 

 

15. H&M [2011] H&M Årsredovisning [online]. [Hämtad 1 Mars 2013] Tillgänglig 

från: 

http://about.hm.com/content/dam/hm/about/documents/sv/Annual%20Report/Annua

l_Report_2011_P1_sv.pdf 

 

 

16. H&M. Om H&M – Intervju med Helena Helmersson, ansvarig för 

hållbarhetsfrågor på H&M [online]. [Hämtad 3 Mars 2013] Tillgänglig från: 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability/HMConscious/Interview

headofsustainability.html  

 

17. H&M. Om H&M –Sustainability strategi [online]. [Hämtad 7 Mars 2013] 

Tillgänglig från: 

http://about.hm.com/AboutSection/en/About/Sustainability/HMConscious/Strategy.

html 

 

 

18. H&M. Om H&M –Hållbarhetsfrågor och lönefrågan [online]. [Hämtad 18 Mars 

2013] Tillgänglig från: http://staging-

about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability/HMConscious/hallbarhetsfrag

or-och-lonefragan/hallbarhetsfragor-och-lonefragan.html 

 

19. H&M. Om H&M –Koncernstruktur och skatt [online]. [Hämtad 12 Mars 2013] 

Tillgänglig från: 

http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Sustainability/HMConscious/hallbarhe

tsfragor-och-lonefragan/koncernstruktur-och-skatt.html 

 

20. H&M. Om H&M –Global expansion [online]. [Hämtad 12 Mars 2013] Tillgänglig 

från: http://about.hm.com/AboutSection/sv/About/Facts-About-HM/About-

HM/Expansion-Strategy.html 

 

21. RODEO [21 januari 2013] & Other stories gör debut – här är nya kedjans 

kollektion [online]. [Hämtad 3 april 2013] Tillgänglig från: 

http://rodeo.net/blog/2013/01/other-stories-gor-debut-har-ar-nya-kedjans-forsta-

kollektion/ 

 

22. GLOBENEWSWIRE [21 mars 2013] H&M Tremånadersrapport [online]. [Hämtad 

6 april 2013] Tillgänglig från: http://globenewswire.com/news-

release/2013/03/21/532332/0/sv/H-M-HENNES-MAURITZ-AB-

TREM%C3%85NADERSRAPPORT.html 

 

23. MJÖLBY KOMMUN [14 november 2012] Ekonomisk hållbarhet [online]. [Hämtad 

6 april 2013] Tillgänglig från: http://www.mjolby.se/19583.html 

 

24. SVENSKA DAGBLADET [12 april 2011] Klädd för ansvar [online]. [Hämtad 3 

april 2013] Tillgänglig från: http://www.svd.se/naringsliv/kladd-for-

ansvar_6022177.svd 

http://rodeo.net/blog/2013/01/other-stories-gor-debut-har-ar-nya-kedjans-forsta-kollektion/
http://rodeo.net/blog/2013/01/other-stories-gor-debut-har-ar-nya-kedjans-forsta-kollektion/
http://globenewswire.com/news-release/2013/03/21/532332/0/sv/H-M-HENNES-MAURITZ-AB-TREM%C3%85NADERSRAPPORT.html
http://globenewswire.com/news-release/2013/03/21/532332/0/sv/H-M-HENNES-MAURITZ-AB-TREM%C3%85NADERSRAPPORT.html
http://globenewswire.com/news-release/2013/03/21/532332/0/sv/H-M-HENNES-MAURITZ-AB-TREM%C3%85NADERSRAPPORT.html
http://www.mjolby.se/19583.html
http://www.svd.se/naringsliv/kladd-for-ansvar_6022177.svd
http://www.svd.se/naringsliv/kladd-for-ansvar_6022177.svd


29 

 

 

25. MILJÖAKTUELLT [24 januari2013] Så ska H&M bli bäst på vatten  [online]. 

[Hämtad 6 april 2013] Tillgänglig från: 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.488489/sa-ska-hm-bli-bast-pa-vatten 

 

26. UKESSAYS [24 januari2013] Outsourcing And Offshoring Analysis [online]. 

[Hämtad 3 april 2013] Tillgänglig från: 

http://www.ukessays.co.uk/essays/economics/outsourcing-and-offshoring-

analysis.php 

 

27. IBM IBM firar 100 år [online]. [Hämtad 16 April] Tillgänglig från: http://www-

05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/2011.html 

 

28. NEWPORTBOARDGROUP [figur 3]  Hämtad från: 

http://newportboardgroup.com/Portals/132341/images/pic-equest-global.jpg  

 

 

http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.488489/sa-ska-hm-bli-bast-pa-vatten
http://www.ukessays.co.uk/essays/economics/outsourcing-and-offshoring-analysis.php
http://www.ukessays.co.uk/essays/economics/outsourcing-and-offshoring-analysis.php
http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/2011.html
http://www-05.ibm.com/se/ibm/sweden/history/2011.html


30 

 

9 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervju med Seraphin Obrou och Magnus Reinel 
 

 

Hur ser H&M:s IT-avdelning ut i Sverige? 

 

 
Hur stor del av H&M utgör IT-avdelningen? Är det en central/kritisk del av H&M? 

 

 
Hur ser samarbetet ut mellan H&M:s IT-avdelningar globalt? 

 

 

Delas ländernas IT-avdelningar in på något speciellt sätt beroende på t.ex. geografiska 

områden eller funktion?  

 

 

Hur sköts IT-avdelningarna funktionellt, vilka IT-avdelningar sköter vad? Slump eller 

medvetet val utifrån naturliga förutsättningar? 

- Strategier och ansvar? 

 

Hur hanterar ni tidsskillnader och ansvar? Follow the sun.  

 

 

Om vissa avdelningar sköts från en del av världen, finns det en anledning till att just den 

arbetskraften finns där? Tillgång till kompetens i Indien exempelvis? 

 

 

Finns det några riktlinjer för CSR vad gäller era IT-avdelningar i världen? Är 

personalpolicyn olika i olika länder eller finns det en stark H&M kultur inom IT som 

gäller i alla länder? 

 

 

Hur hanteras de kulturella skillnaderna?  

 

 

SAP 2010, var det ett globalt strategiskt beslut? Hur såg transformationen ut; sekvenser 

eller parallellt?  

 

 

Hur viktigt är E-handeln för H&M? Expanderar ni mest i fysiska butiker eller inom E-

handeln? 

 

 

Hur ser H&M:s IT-avdelning ut 2025? 
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Bilaga 2 – Intervju med Mats Olsson 
 

 

1.      Berätta gärna lite om dig själv: hur länge har du jobbat i företaget? Vad är din 

position? Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

 

 

2.      Har du någon kommunikation med andra länder i den positionen som du sitter i? I 

så fall, hur tycker du att den fungerar? Använder ni er av så kallade ”hubbar”? 

 

 

3.      Ser du några problem med kommunikationen med andra länder? Skulle den kunna 

förbättras? 

 

 

4.      Hur är HR ansvaret uppdelat i företaget? Finns det en HR ansvarig i varje land och 

på varje avdelning (t. ex. IT/Design/Ekonomi-avdelning)? 

 

  

5.      Ser arbetsrelationerna ut i andra länder till skillnad mot Sverige? Har alla samma 

förutsättningar? 

 

 


