
Han klär miljontals människor världen över och styr över börsens största 
bolag. I sex år har Karl-Johan Persson varit vd för familjeimperiet Hennes 
& Mauritz. Di Weekend porträtterar en svåråtkomlig företagsledare. 

CAROLINE ÅKERLUND (TEXT) & OSKAR OMNE (FOTO)
caroline.akerlund@di.se, 08-573 654 63
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KARL-JOHAN  
PERSSON
Ålder: 40 år. 
Bor: Stockholm.
Familj: Hustrun Leonie som 
 arbetar med design och inred-
ning, barnen Ian 12 år, Philippa 
7 år och Fred 1 år. 
Lön: 12,6 miljoner kronor i fjol.
Förmögenhet: Äger H&M-
aktier värda cirka 3,7 miljarder 
kronor.
Bakgrund: Född i London och 
uppvuxen i London och Stock-
holm. Tog studenten på 
 Enskilda gymnasiet. Läste 
bland annat historia i Austra-
lien innan han påbörjade 
 ekonomistudier på European 
Business School i London. 
Köpte efter examen 2000 
 bolaget European Networks 
med kompisen Marcus 
 Östlundh. Tog 2003 plats i 
flera av H&M:s styrelser och ut-
sågs 2005 till H&M:s chef för 
expansion och affärsutveckling 
samt brand and new business. 
Blev vd för  H&M i juni 2009. 
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Första gästkollek-
tionen med en väl-
känd designer 2004. 

Med hustrun Leo-
nie på prinsessan Es-
telles dop 2012.

Karl-Johan Persson 
i London 2004 när 
han drev det egna 
företaget European 
Networks.

Första kvartals-
rapporten som vd 
2009.

Med pappa Stefan 
Persson 2006 när han 
valts in i H&M:s 
styrelse.

» Enkelt klädd i vit skjorta och mörk kostym tar Karl-Johan Persson 
plats på scenen på H&M:s  huvudkontor. Utan en blick ned i pappe-
ret framför sig börjar han redovisa det tredje kvartalets nyckeltal 

med lugn, nästan mekanisk röst. Det märks att han har gjort det förr – pre-
sentationen är hans 24:e som vd – dessutom är det ingen hemlighet att 
Karl-Johan Persson ser kvartalsrapportering som ett nödvändigt ont. 

Annat var det när Karl-Johan Persson presenterade sin första kvartalsrap-
port i september 2009. Då visste han  också vad han skulle säga. Han hade 
repeterat flera gånger  dagen innan och samma morgon. Ändå darrade hän-
derna och slipsen stramade. 

I dag är det inte bara nervositeten som är borta. Slipsen är sedan länge 
uppknuten. Han har samma inställning till slipsar som till kvartalsrappor-
ter. Men framför allt är  bolaget dubbelt så stort som när han tillträdde. 

H&M, som är synonymt med lågprismode, öppnar  nästan två butiker var-
je arbetsdag, 400 om året. Företaget har 3 600 butiker på 61 marknader, och 
är världens  största klädkedja. H&M är också Stockholmsbörsens största  bolag 
med ett värde på cirka 500 miljarder kronor. I dag drivs före taget av tredje 
generationen i familjen Persson.

Restriktiv med intervjuer
Ändå är bolagets vd Karl-Johan Persson okänd för de  allra flesta. Han före-
kommer oftare på förmögenhetslistor, än i personliga reportage och ger näs-
tan bara intervjuer i samband med kvartalsrapporter. Om ens då. 

I stället får vi vända oss till folk i hans omgivning för att få en bild av vem 
mannen som klär miljontals människor världen över är. 

Historien om H&M börjar strax efter andra världskrigets slut. Lördagen 

den 13 september 1947 öppnar damklädes butiken Hennes i Västerås. Affär-
sidén, ”att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris”, har entreprenören ER-
LING  PERSSON hämtat från USA. Hennes blev Hennes & Mauritz som blev 
H&M, och snart fanns en butik i varje svensk stad. På 1980-talet, när Erling 
Perssons son STEFAN PERSSON har tagit över vd-posten, sker den stora ex-
pansionen. Butiker öppnas i London, Berlin, Paris och andra europeiska 
 städer. År 2000 öppnar den första butiken i USA, på lyxstråket 5th Avenue 
i New York.

”Stefan Persson var på sätt och vis mer vågad än pappa Erling, och tog 
bolaget vidare”, säger PÄR DARJ, landchef i Sydafrika, som med sina 37 år 
på H&M har arbetat med alla tre generationer Persson.

Med Stefan Persson läggs grunden för H&M som många känner det i dag. 
Design får en central roll, när företaget hellre ska driva modeutvecklingen 
än köpa stora partier kläder och kopiera andra märkesplagg. Arbetet fort-
sätter när Stefan Persson blir styrelseordförande. Under dansken ROLF ER-
IKSENS vd-tid initieras de framgångsrika designsamarbetena. Först ut är 
KARL LAGERFELD 2004.

När Rolf Eriksen ska pensioneras 2009 är Karl-Johan Persson 33 år och 
har arbetat operativt i H&M i drygt tre år. Få tror därför på honom som ny 
vd. ”Sonen vore en skräll”, som en analytiker uttrycker det då. Han anses 
vara för ung och oerfaren. Enligt belackarna är det enda som  talar för ho-
nom att han är ”en Persson”.

Lika stora veckopeng
När Karl-Johan Persson föds i mars 1975 är pappa Stefan Persson landchef 
för H&M:s etablering i Storbritannien. Sju år senare blir fadern vd, och 

H&M
Grundat: 1947.
Omsättning 2013/2014: 
176,6 miljarder kronor.
Resultat: 25,8 miljarder 
kronor. 
Antal anställda, omräk-
nat till heltid: 93 300 
personer. 
I koncernen ingår varu-
märkena: H&M, Cos, 
Monki, Weekday, Cheap 
Monday och & other 
 stories. 
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TRE GENERATIONER.  
Farfar Erling Persson, 
pappa Stefan Persson 
och sonen Karl-Johan 
Persson.

familjen flyttar från  London till Djursholm, utanför Stockholm. När 
Karl-Johan  Persson är 14 år separerar föräldrarna; efter det bor han hos 
 mamma PAMELA COLLETT-LARSON tillsammans med små syskonen CHARLOT-
TE (född 1977) och TOM (född 1985).

Uppväxten har han själv beskrivit som ”normal” med föräldrar som varit 
”omtänksamma och jordnära” och som har gett honom ”sunda värdering-
ar”. Bland annat får han veckopeng i samma storlek som klasskompisarna.

Men redan som barn är Karl-Johan Persson också med sin far och farfar 
på affärsresor. Då sägs han dock ha varit ointresserad av familjeföretaget. I 
stället är det sport han brinner för. Han är liksom sin far en inbiten  djurgårdare, 
och stöder i dag fotbollsklubben finansiellt. Men Karl- Johan Persson är ock-
så en flitig idrottare. Framför allt  spelar han tennis, och är som ung en lo-
vande junior.

Att drömmarna om en professionell tenniskarriär tar ett abrupt slut när 
han 13 år gammal förlorar 6-0, 6-0 mot den blivande världsstjärnan THO-
MAS JOHANSSON, har pappa  Stefan Persson berättat flera gånger. Mindre 
känt är att det verkar vara i samma veva som den unge Karl-Johan  Persson 
börjar intressera sig för familjeföretaget.

”Mamma och pappa har alltid varit tydliga med att vi ska arbeta med det 
vi brinner för. Men jag har från tidig ålder varit nyfiken på H&M”, säger han 
till Dagens Nyheter 2011.

I tonåren sommarjobbar han i H&M:s butiker, på lagret och på inköpsav-
delningen och under studierna på European Business School i London gör 
han en längre praktik på H&M:s Londonkontor och huvudkontoret i Stock-
holm. Han tar examen 2000 som kurstvåa av 120 elever.

Den mest visionäre 
De påföljande åren i London har, i efterhand, be-
skrivits som en vd-skola för Karl-Johan Persson. 
Liksom sin far, som också blev vd som 34-åring, 
har han fått bevisa vad han går för i den brittis-
ka huvudstaden. Han driver först konferens- 
och reseföretaget European Networks med 
barndomsvännen MARCUS ÖSTLUNDH, och för-
klarar  karriärvalet med att han vill ”lyckas med 
något på egen hand”. Senare tar han plats i fle-
ra av H&M:s styrelser och blir H&M:s chef för 
expansion och affärsutveckling, där han bland 
annat är med och utvecklar bolagets lyxigare 
modekedja Cos, ett hjärteprojekt för honom, 
som lanseras 2007. Han är även med och syr 
ihop köpet av Fabric Scandi navia, där varumär-
kena Weekday, Monki och Cheap  Monday in-
går.

”Karl-Johan breddade konceptet för vad 
H&M kunde vara redan innan han blev 
vd. Han har alltid haft fram tiden i fo-
kus, något jag vill påstå gör honom 
till den mest visionäre av alla tre ge-
nerationer Persson”, säger Pär 
Darj.

När Karl-Johan Persson till-
träder har H&M 1 700  butiker 
på 33 marknader och finans-
krisen har nyligen slagit till. 
Då är han börsens yngsta vd 
bland stor bolagen. Och om 
han då framstod som ett 
oprövat kort utåt sett, be-
skrivs han i dag, av flera 
med arbetare, som en ”vi-
tamininjektion” för 
 bolaget. 

”Det märktes att han 
tillhör en yngre genera-
tion. I sättet att konsume-
ra medier, i inställning-

en till hur man ska bete sig som företag både gentemot kund och anställd. 
Han är en modern ledare och har gett bolaget en väl behövlig föryngring”, 
säger JÖRGEN  ANDERSSON, som länge var global varu märkeschef på H&M, 
men i dag har lämnat  bolaget. 

Med tävlingsinstinkt
Att Karl-Johan Persson har behållit ledningsgruppen i princip intakt sedan 
tillträdet innebär att han är betydligt yngre än flera av sina närmsta medar-
betare. Trots det verkar ledarskapet vara konfliktfritt,  mycket tack vare den 
ödmjukhet Karl-Johan Persson sägs ha. 

”Han behöver inte ha svar på allt, och han skäms inte heller över det, utan 
frågar bara: ’Vad tycker du?’ och lämnar över beslutet till  någon han tror vet 
bättre än han själv”, säger Pär Darj.

Därmed inte sagt att  tävlingsinstinkten från ungdomen har försvunnit. 
”Han hatar att förlora”, som  flera uttrycker det, oavsett om motståndaren är 
konkurrent, medarbetare eller vän. Men framför allt beskrivs han som en-
kel. Inte tillgjord, utan lätt och trevlig att ha att göra med. 

”Han liknar sin pappa och farfar mycket på det sättet. Det är faktiskt för-
underligt att han kan vara så naturlig i sin roll, så naturligt H&M, trots att 
han ändå är född med silversked i mun. Det är bara att ge föräldrarna en elo-
ge”, säger Pär Darj.

Mannekängade på catwalken
Samtidigt är det inte svårt att missa att det råder en  dis krepans mellan hur 
Karl-Johan Persson uppfattas  internt respektive externt. Om han av medar-
betare beskrivs som varm och hjärtlig, har han i sina relationer till medier 
och analytiker, framstått som reserverad, nästan blyg, och kontrollerad. 

”Att han skulle vara visionär är i alla fall ingenting som syns utåt. Oss sva-
rar han pliktskyldigt till. Dessutom  träffar han aldrig investerare, ja, förut-
om huvudinvesteraren som är hans pappa”, säger en analytiker som vill vara 
anonym.

Att han blir ”väldigt obekväm i formella situationer”, som flera betonar, 
kan vara en förklaring. I sammanhang där han känner sig trygg, däremot, 
bjuder han gärna på sig själv. 

Som när H&M-delegationen, efter butikslanseringar  brukar sjunga kara-
oke och Karl-Johan Persson gärna  sjunger tillsammans med de anställda 
trots att sångrösten ”inte är så bra, enligt honom själv”, berättar informa-
tionschefen KRISTINA STENVINKEL. Eller när han vid den ton givande förra de-
signchefen MARGARETA VAN DEN BOSCHS 70-årsdag var mannekäng på ca-
twalken.

”Det var ett helt gäng kolleger som bar olika plagg ur H&M:s designsam-
arbeten. Karl-Johan hade vita jeans och en bältesjacka av skinn vi gjorde 
med MAISON MARTIN  MARGIELA. Han kände sig nog inte helt van vid att man-
nekänga, men han var jättesnygg i det”, minns Margareta van den Bosch.

”Besjälad” av hållbarhetsfrågan
Några lik i garderoben verkar Karl-Johan Persson, enligt medarbetarna, inte 
ha. Där finns främst kläder, företrädesvis från de egna märkena. Och några 
Hermèsslipsar som hängts på slutförvaring, sedan Karl-Johan Persson 
 anammade en ledigare klädstil. Men med alla starka sidor kommer förstås 
också en baksida.

”Karl-Johan är oerhört driven, han gillar innovation och ständiga förbätt-
ringar. Det kommer också med höga krav på medarbetarna. Och han kan bli 
frustrerad när han inte ser snabba resultat”, säger HELENA HELMERSSON, glo-
bal  produktionschef på H&M, som 2010–2014 var  bolagets hållbarhetschef. 

Att just Helena Helmersson har upplevt Karl-Johan  Perssons mer otåliga 
sidor är ingen slump. Han sägs vara ”besjälad” av hållbarhetsfrågan. Redan 
före H&M-tiden satsade han 1,5 miljoner kronor i vännen STEFAN KROOKS 
elföretag med välgörenhetsprofil, God El.

De senaste åren har frågan också genomsyrat H&M.  Bolaget har ökat sitt 
uppköp av ekologisk bomull, i enlighet med strategibeslutet att all bomull 
2020 ska vara hållbart producerad. Lådor för klädinsamling finns numera  
i alla butiker och två kollektioner av återvunnet fiber har släppts.

”Han sitter på en position där han vet att han kan driva förändring. Sam-
tidigt har han mer nästa generation än  nästa kvartalsrapport i fokus. Det 
viktiga för honom är att H&M är lönsamt om 30 år, och då är det här vägen 
att gå”, säger Helena Helmersson.

»Det märktes att han tillhör en yngre generation. I sättet att  
konsumera medier, i inställningen till hur man ska  

bete sig som företag både gentemot kund och anställd.«
Jörgen  Andersson, tidigare global varu märkeschef.

1 2  |  P O R T R Ä T T



Men att hållbarhet nu står överst på H&M:s agenda  beror också på den 
hårda kritik bolaget har fått de senaste åren. 2011 dog 21 människor på en 
fabrik som H&M anlitar i Bangladesh. Året därpå rapporterades 300 kam-
bodjanska fabriksarbetare ha svimmat av värme. TV4:s Kalla Fakta ankla-
gade 2013 bolaget för att betala ut ”svältlöner” i låglöneländer. Det sattes i 
relation till Karl-Johan  Perssons egen lön (12,3 miljoner kronor det året) och 
företagets  miljardutdelningar. Att det skulle förekomma hormon störande 
gifter i barnkläder och att H&M:s New York- butik klippte sönder osålda klä-
der i stället för att skänka bort dem, har också skapat rubriker.

För det mesta har Karl-Johan Persson tagit avslöjan dena med fattning. 
Den enda gång han har tappat humöret  offentligt var när SVT krävde svar 
om påstådda fabriks löner på 11 kronor om dagen. Då gick Karl-Johan Pers-
son ifrån intervjun och lämnade frågorna obesvarade. Senare har han 
 förklarat att han ogillar när det i reportage blir ”snaskigt”, ”då gör det ont”. 
I övrigt säger han sig inte ha någonting emot att granskningar görs, tvärt-
om, det sätter press på  företag.

I H&M:s fall har avslöjandena ofta lett till omedelbar handling. Till exem-
pel har ett samarbete med den inter nationella arbetarorganisationen ILO 
inletts för att stärka fabriksarbetares rättigheter och Karl-Johan Persson har 
personligen uppmanat Bangladeshs regering att höja minimi lönerna.

”Det hållbarhetsarbete som H&M har initierat de  senaste åren ska tas på 
allvar. Det görs inte bara av självbevarelsedrift, för att de annars får dålig 
publicitet, utan för att det är  avgörande för bolagets och industrins framti-
da över levnad”, säger en analytiker som inte vill förekomma med namn.

Källsorterar och kör elbil
Även vid sidan av H&M har Karl-Johan Persson engagerat sig inom hållbar-
het. Familjen Persson startade för två år sedan välgörenhetsstiftelsen Cons-
cious foundation. I augusti lanserade stiftelsen även en miljötävling för att 
sluta kretsloppet för textilfibrer.

”Vi kan inte fortsätta leva som vi gör i världen utan att det får konsekven-
ser. Men vi tror inte att lösningen är att konsumera mindre, vilket skulle få 
tråkiga effekter på ekonomin, utan att genom innovation hitta en modell där 
vi kan fortsätta växa inom planetens gränser”, sa Karl-Johan Persson till Da-
gens industri i samband med det.
Hur hållbart lever du själv?

”Hyggligt ändå, jag kör elbilen Tesla, och är okej på källsortering. Jag för-
söker att tänka på det så mycket jag kan och köpa hållbara alternativ. Men 
jag är inte perfekt, långt ifrån.”

100 miljoner i utdelning
I våras fyllde Karl-Johan Persson 40 år. Att han inte kommer att sitta kvar 
på vd-posten till pensionen har han gjort tydligt. Han är inte heller ekono-
miskt beroende av det. Med tolv miljoner H&M-aktier får han varje år över 
100 miljoner kronor i aktieutdelning. Så småningom kan han tänka sig att 
”arbeta med välgörenhet” som han själv har uttryckt det. Eller som affär-
sängel kanske. Karl-Johan Persson har redan gjort mindre investeringar ge-
nom sitt eget bolag  Philian invest och 41:an som han har tillsammans med 
 Stefan Krook. 

Men än dröjer det. I dagarna släpper H&M ännu ett  designsamarbete, 
denna gång med modehuset Balmain. Och i januari står 
Karl-Johan Persson åter på scen. När han då presenterar 
sin 25:e kvartalsrapport gör han det  sannolikt med lugn 
 stämma i vit  skjorta och mörk kostym. 

Garanterat utan slips.  

CAROLINE ÅKERLUND
caroline.akerlund@di.se

VARM FRÅGA. H&M-chefen Karl-Johan Persson är ”besjälad” av hållbarhet, 
enligt medarbetarna. 2020 ska alla företagets plagg vara tillverkade av 
hållbart producerad bomull.                                                     FOTO: EVELINA CARBORN 

»Jag kör  elbilen Tesla, 
och är okej på käll- 

sortering. Jag försöker  
att tänka på det så  

mycket jag kan och köpa 
hållbara alternativ. 

Men jag är inte  
perfekt, långt ifrån.«

Karl-Johan Persson
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