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Vi är 171 000 kollegor världen över som förenas av viljan att hela tiden 

skapa det bästa erbjudandet och den bästa upplevelsen för våra kun-

der. För H&M-gruppen är det viktigt att erbjuda en attraktiv arbets-

plats där engagerade medarbetare trivs och utvecklas tillsammans. 

Vårt sätt att arbeta grundar sig på våra gemensamma värderingar,  

och utgår från en stor respekt för individen och tron på människors 

förmåga att ta egna initiativ.

genom att aktivt och medvetet arbeta utifrån värderingarna beva-

ras en öppen och prestigelös företagskultur som främjar samarbete 

och kundfokus. Som globalt mode- och designföretag når H&M-gruppen 

ut till kunder världen över med försäljning på 69 marknader och åtta 

unika varumärken. En långsiktig expansion innebär många spän-

nande karriärvägar för medarbetarna och attraherar samtidigt nya 

talanger till H&M-gruppen.

I rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid att få in människor med 

rätt inställning som delar H&M-gruppens värderingar. genom indivi-

duellt stöd, uppmuntran och dialogsamtal får medarbetarna regel-

bundet återkoppling på prestation och uppnådda resultat samt – i lika 

hög grad – på hur företagets gemensamma värderingar levs i det dag-

liga arbetet tillsammans med kollegor. Individuella utvecklingsplaner 

lägger grunden för vidareutveckling och olika former av utbildningar 

och program.

LEDARSKAP OCH MOTIVATION

Många medarbetare väljer att stanna länge inom H&M-gruppen, 

antingen för att specialisera sig i sina roller eller för att utforska nya 

områden. Att växla mellan olika ansvarsområden, marknader, funk-

tioner och varumärken är både utvecklande och meriterande. 

Medarbetare som ges möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter 

och testa sina kompetenser i nya sammanhang lär av varandra och 

utvecklas både på ett professionellt och personligt plan, vilket bidrar 

till att bygga en långsiktigt stark organisation.

De många karriärmöjligheterna bidrar till att merparten av alla 

ledare inom företaget är internrekryterade. Att vara ledare inom 

H&M-gruppen innebär att vara en förebild och leva företagets gemen-

samma värderingar. Ledarskapet bygger på att få både medarbetarna 

och företaget att växa genom att inspirera, delegera, utmana, motivera 

och ge feedback. Det viktiga är att lyfta varje individs styrkor och 

samtidigt bygga starka team som kan arbeta tillsammans i högt tempo 

för att uppnå gemensamma mål och leverera resultat.

STARKA TEAM

I alla team eftersträvas en bra balans av olika kunskaper, erfarenheter 

och personligheter. under 2018 stärks detta arbete ytterligare för 

att dra nytta av den mångfald som finns inom H&M-gruppen globalt 

och säkerställa ett kunderbjudande som hela tiden reflekterar  

H&M-gruppens gemensamma värderingar. Mångfalden ger en ökad 

förståelse för kunderna och förbättrar även förmågan att hantera  

förändringar, samtidigt som innovation och kreativitet gynnas.

Detaljhandeln är, liksom många andra branscher, inne i en stor 

förändring. Med digitaliseringen som en stark drivkraft ändras kun-

dernas förväntningar och beteende i snabb takt. Det snabba skiftet i 

branschen innebär utmaningar men medför också stora möjligheter 

för H&M-gruppens varumärken att inspirera och nå ut till fler kunder 

världen över. Medarbetarnas engagemang kommer även i framtiden 

att vara nyckeln till långsiktig framgång för H&M-gruppen.

Engagemang och 
samarbete skapar nya 

möjligheter
En öppen och inkluderande arbetsplats ger utrymme för H&M-gruppens 

medarbetare att växa tillsammans. Genom samarbete delar kollegor världen  

över inspiration, idéer och kunskap med varandra – för att skapa det  

bästa erbjudandet till kunderna.
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Gemensamma  
värderingar 
visar vägen
H&M-gruppens gemensamma 

värderingar för medarbetarna 

samman och vägleder i det dagliga 

arbetet. Tillsammans löper värder-

ingarna som en röd tråd genom 

hela H&M-gruppen och skapar en 

öppen, dynamisk och prestigelös 

företagskultur där allt är möjligt.

– Vi är ett team

– Vi tror på människan

– Entreprenörsanda

– Ständiga förbättringar

– Kostnadsmedvetenhet

– Rakt på sak med öppet sinne

– Enkelhet

”  Jag älskar det här företaget för att 
vi består av så många olika typer  
av personer, samtidigt som vi alla är 
förenade genom värderingarna.”

      Andres Jimenez

pOLICIES FÖR En
InKLuDERAnDE OCH 
JÄMLIK ARBETSPLATS
Våra sociala policies, till exempel vår globala 

policy för mångfald, inkludering och jämställdhet 

och vår globala policy mot diskriminering och 

trakasserier, bygger på vår respekt för mänskliga 

rättigheter och grundar sig bland annat på FN- 

och ILO-konventioner. De fastställer våra interna 

minimikrav och kompletterar våra värderingar. 

H&M-gruppens policies innehåller tydliga 

riktlinjer som hjälper medarbetarna att möta 

de dagliga behoven i verksamheten, säkerställa 

rättvisa och jämlika arbetsförhållanden samt 

skapa en säker och trygg arbetsmiljö.
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På about.hm.com finns mer att läsa 

om hur det är att jobba och göra 

karriär inom H&M-gruppen och om vilka 

förmåner som erbjuds. Ett exempel är det 

interna belöningsprogrammet H&M Incen-

tive Program som gäller för alla medarbe-

tare inom H&M-gruppen och uppmuntrar 

till ett långsiktigt engagemang i företaget. 

På career.hm.com finns information om 

olika yrkesroller och karriärmöjligheter på 

H&M och H&M Home. Mer om att arbeta 

på COS, & Other Stories, Weekday, Monki, 

Cheap Monday och ARKET finns på res-

pektive varumärkes hemsida.

”  Det här företaget accepterar mig 
som jag är. Man kan åstadkomma 
vad som helst här.”

    Ashley Barkley
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THE 

ERLING  
PERSSON

AWARD

The Erling Persson Award är en årlig 

utmärkelse som uppmärksammar medar-

betare världen över som lever våra gemen-

samma värderingar, uppnår fantastiska 

resultat och inspirerar andra. Utmärkelsen 

instiftades 2017 för att hedra Erling Persson, 

H&M-gruppens grundare, som redan från 

starten 1947 kombinerade det entreprenör-

skap och värderingsstyrda sätt att arbeta 

som kännetecknar vår företagskultur.

”Från första dagen på jobbet har 
jag känt mig välkommen. Mina 
idéer har uppskattats och jag har 
uppmuntrats att vara innovativ 
och utmana mig själv.”

     Maxim Sokolov


