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Handen in de lucht: wie heeft er niet iets 
van H&M in de kast hangen? Een leven 
zonder H&M lijkt bijna onmogelijk, 
nietwaar. Dankzij H&M kunnen we leuk 
en goedkoop aan de heersende 
moderages meedoen (wie had gedacht 
dat de Balmain-schouder zo snel weer 
over zou zijn), kunnen we zonder bank-
roet te gaan snel even een shoppingjeuk 
bevredigen, en kunnen we allemaal een 
Viktor & Rolf of een Sonia Rykiel in de kast 
hangen. Fashion voor iedereen, het lijkt 
zo gewoon, maar de iets ouderen onder 
ons kunnen zich wellicht nog een leven 
vóór H&M herinneren, toen mode lang 
niet zo democratisch was (de eerste 
H&M-winkel in Nederland stamt uit 1989).
‘Mode en kwaliteit voor de beste prijs’ is 
de filosofie van H&M, al sinds 1947, toen 
de Zweed Erling Persson in Amerika zag 
hoe kleding waarvan de kwaliteit niet zo 
heel belangrijk was de winkels uit vloog. 
Door de grote kwantiteit kon de prijs 
laag worden gehouden en kon iedere 
vrouw in de moeilijke naoorlogse jaren 
toch nieuwe jurken en mantels kopen. 

Niks fancy’s, maar toch knap gekleed, 
dat zag de Zweed graag, en hij besloot 
datzelfde concept in zijn thuisland te 
introduceren. De eerste Hennes-winkel 
werd geopend, en inmiddels zijn we 63 
jaar en tweeduizend winkels op vier 
continenten verder (en is kwaliteit 
gelukkig belangrijker geworden). 
Zoals dat gaat met liefdes die al een tijd 
meegaan: er zijn weleens momenten dat 

je elkaar even zat bent, of dat je wat 
kritiek hebt te spuien (hoe zit het met 
duurzaamheid, bijvoorbeeld?). En dan 
word je de winkel weer ingezogen, door 
een fris uitziende The Blues-campagne 
(fijn, al die jeans en streepjes), door The 
Garden Collection (hé, organic cotton en 
gerecycled polyester) en een Fashion 
Against Aids-collectie die binnen een 
halve dag is uitverkocht.

Het is knap: na twintig jaar door te blijven 
groeien, en te veranderen, en te kijken of 
er mogelijkheden zijn om te verbeteren. 
Hoog tijd om de vrouw te ontmoeten die 
verantwoordelijk is voor bijna alles wat 
we in H&M zien hangen: hoofdontwer-
per Ann-Sofie Johansson. 

COOLE ZWEEDSE
Het H&M-hoofdkwartier in Stockholm is 
waar alles gebeurt, van patronen 
tekenen tot samples maken tot research 
plegen in de uitgebreide bibliotheek in 
de ‘White Room’, die vol staat met 
boeken, modetijdschriften, stofstaaltjes 
en moodboards. Op de gangen is het 
een feest van herkenning. Daar loopt de 
leren top van vorige winter, daar de 
witte tuniek uit de eerste collectie van 
biologisch katoen uit 2007, de harem-
broek uit de FAA-collectie van 2010. De 
vrouwen van H&M dragen hun merk met 
zo veel flair en dat ondefinieerbare 
Zweedse stijlgevoel dat je meteen naar 
de H&M om de hoek wilt rennen om flink 
in te slaan. Fris en leeftijdloos zien ze eruit 
– wellicht mede dankzij al die schalen 
fruit die door het hele bedrijf staan, en 
de kar met smoothies die de hele dag 
tussen kantine en kantoren heen en weer 
pendelt. Het is een prettige sfeer die hier 
op de werkvloer hangt, reden waarom 
sommige mensen nooit meer weggaan. 
Zoals Ann-Sofie Johansson: ze begon 
hier in 1987 als winkelmeisje en volgde in 
2008 Margareta van den Bosch op als 
hoofdontwerper. 
Ann-Sofie is ook weer zo’n benijdens-
waardige coole Zweedse; geheel in 
zwart H&M, op haar Miu Miu-schoenen 
na, en een stuk jeugdiger ogend dan 
haar 47 jaar. Om maar bij het begin te 
beginnen: wat doet een hoofdontwer-
per eigenlijk?
Ann-Sofie lacht: ‘Dat vraag ik me ook 
weleens af! Het begint bij kijken naar de 
trends voor het nieuwe seizoen, we zijn 
nu bezig met herfst/winter 2011. Een groot te

ks
t I

lo
nk

a
 L

e
e

nh
e

e
r 

_ 
fo

to
g

ra
fie

 M
a

tti
a

s 
Ba

rd
å

OOIT BEGONNEN ALS WINKELMEISJE 
BIJ H&M ZIT DE ZWEEDSE ANN!SOFIE 
JOHANSSON ER INMIDDELS ALS 
HOOFDONTWERPER OP DE TROON. 
VANWAAR ZE VERANTWOORDELIJK 
IS VOOR TOCH ZEKER EEN FIKS DEEL 
VAN ONZE KLEDINGKAST. WE SPREKEN 
HAAR IN STOCKHOLM.

‘IEDEREEN, ZELFS DE CEO, 
STAAT TWEE DAGEN PER JAAR 
OP DE WINKELVLOER: DAT IS 
EEN GOEDE REALITY CHECK’

H&M Home-collectie
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deel van mijn werk bestaat uit beslissen 
welke kanten we opgaan – wat worden 
de thema’s, welke kleuren zien we, wat 
voor kledingstukken, wat wil de klant van 
ons. Dat bepaal ik samen met een team, 
bestaand uit de verantwoordelijke 
ontwerpers van elke divisie, van de 
vrouwencollectie tot de mannencollec-
tie en de kinderlijn. Met dat team van 
zeven, acht mensen brainstormen we en 
proberen we de beste verhalen en beste 
thema’s te verzinnen. En vervolgens 
begeleid ik de ontwerpers en kijk ik hoe 
de collecties zich ontwikkelen.’
Hoeveel tijd zit er tussen een schets 
en het moment dat het ontwerp in de 
winkel hangt?
‘Dat hangt ervan af. We beginnen ruim 
een jaar van tevoren met het bedenken 
van de trends en de kleuren, en dan 
beginnen we twee, drie maanden later 
met het opbouwen van de collectie, het 
tekenen van de patronen en het maken 
van monsters. Maar we werken ook heel 
dicht op het seizoen, en zelfs ín het 
seizoen, dus kunnen we ontwerpen 
waarvan we zien dat ze goed lopen 
herhalen en zorgen dat ze binnen een 
paar weken in de winkel hangen. Dat is 
echt een voordeel, dat we zowel enorm 
vooruit kunnen werken, als ook in het 
seizoen zelf. Als we merken dat onze 
klanten graag meer bloemenprints 
willen hebben bijvoorbeeld, kunnen we 
daar onmiddellijk op inspringen.’
Welke trend heeft je verrast?
‘De grote schouders. Mensen pikten die 
trend heel snel op, en daar was ik niet op 
voorbereid, ik dacht dat het wat langer 
zou duren eer mensen het zouden 

begrijpen, dat is meestal het geval als het 
gaat om een ingrijpende verandering in 
het silhouet. Maar de klanten waren er 
meteen klaar voor, dus hebben we meer 
in productie genomen.’
Volgen jullie de prêt-à-portershows 
op de voet?  
‘Uiteraard. Maar we zien ze meer als een 
soort checklist: geloven zij in dezelfde 
trends als wij? Op het moment dat je ziet 
dat veel ontwerpers met bloemenprints 
komen, kun je je afvragen: hebben wij er 
wel genoeg? Maar we willen niet zo 
maar de catwalk kopiëren, je moet 
vertrouwen hebben in je eigen smaak. 
Wij richten ons vooral op de klanten: wat 
willen zij hebben, hoe zien hun levens 
eruit, wat voor stijl hebben ze?’ 

BARBIE EN ANNIE HALL
Zelf houdt Ann-Sofie van Isabel Marant 
(‘ik hou van de folklore die in elke 
collectie zit, terwijl het ook heel modern 
en soms een beetje futuristisch is, ik hou 
van clashes’) en Vanessa Bruno, en 
Zweedse merken als Hope, Acne, 
Whyred – ‘we hebben zo veel goede 
merken in Zweden, en veel mensen zijn 
ooit begonnen bij H&M.’ Waar komt haar 
liefde voor mode vandaan?
‘Van het spelen met mijn barbie denk ik, 
haha. Mijn moeder was naaister, ze 
maakte al mijn kleding toen ik een kind 
was, en ik moet zeggen, ik had altijd erg 
leuke jurken. Ze maakte ook kleren voor 
mijn barbies, want ik zat altijd met mijn 
barbies te spelen, bedacht allerlei 
outfitjes voor ze. En ik tekende veel, ik 
was echt een creatief kind.’
Je hebt kunst en archeologie gestu-
deerd, een cursus patroontekenen 
gevolgd, je hebt als verkoper in een 
H&M-winkel gewerkt, en daarna weer 
een kunstopleiding gedaan. 
‘Ik heb heel lang getwijfeld: kunst of 
mode? Ik neigde naar kunst, maar 
uiteindelijk realiseerde ik me dat ik 
gewoon beter in mode was.’
En toen: winkelmeisje bij H&M.
‘Ja! Ik had een artikel gelezen over een 

‘NAGAAN WAAR JE   
MATERIALEN PRECIES 
VANDAAN KOMEN IS ERG 
MOEILIJK. MAAR HET IS EEN 
NOODZAAK’
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meisje dat haar modecarrière was 
begonnen in een H&M-winkel en ik dacht: 
dat kan ik ook! Mijn klantgerichtheid is in 
de winkel geboren: daar zie je wie je 
klanten zijn. Maakt niet uit wat we maken 
en ontwerpen, als de klant het niks vindt, 
zijn we niks. Daarom staat iedereen in 
het bedrijf, zelfs de CEO, twee dagen per 
jaar op de winkelvloer: het is een goede 
reality check. Ik heb bijna drie jaar in de 
winkel gewerkt, en heb toen gesollici-
teerd bij Margareta van den Bosch, die 
hoofd design was, en ik mocht beginnen 
als ontwerpersassistent op de Divided-
afdeling. De ontwerpafdeling was toen 
nog heel klein, een man of tien, vijftien, 
en ik was de eerste assistent. Dat is twintig 
jaar geleden, inmiddels werken hier 
meer dan honderd ontwerpers. En heel 
veel assistenten! Ik ben opgeklommen tot 
ontwerper op de Divided-afdeling, en 
ben daarna ontwerper op de Dames-
afdeling geworden, en nu dan hoofdont-
werper. Maar mijn hart ligt nog steeds bij 

Divided. Het is zo’n leuke doelgroep om 
voor te ontwerpen, meisjes van 15 tot 25.’
Kun je wat vertellen over de belang-
rijkste trends voor dit najaar?
‘We hebben best een strak gesneden 
look: onze inspiratiebronnen waren de 
late jaren zeventig, begin jaren tachtig, 
de film Annie Hall. Échte kleren zonder 
veel frutsels, zoals de trenchcoat, een 
goed gesneden jasje, een boyfriend-
shirt, het heeft allemaal een beetje een 
mannelijke touch. De kleuren zijn camel, 
cognac, allerlei bruinvariaties, wat wij 
warm neutrals noemen. We hebben ook 
een wat meer folkloreachtige bohemien-
trend, met veel breisels en jacquards, 
poncho’s. Jeans zijn nog steeds belang-
rijk, en strepen komen ook in de winter 
weer terug in de vorm van lange vesten 
en gebreide jurken. Daarnaast loopt er 
een vrouwelijker thema, dat we mixen 
met leer om het wat stoerder te maken. 
Er zijn veel verschillende stijlen om uit te 
kiezen, het wordt een interessant najaar 
volgens mij.’
Heb je persoonlijke favorieten?
‘Leer; de leren top die ik nu aanheb komt 
weer terug, we hebben een mooie leren 
pilotenjas. Een andere favoriet is een 
lang vest met ceintuur; ik hoop dat het 
een koud najaar wordt!’

SUSTAINABLE FASHION
H&M heeft in de loop van de jaren ook 
kritiek te verduren gekregen, op hun 
‘wegwerpmode’, het vele milieuvervui-

lende viscose dat er gebruikt wordt, de 
lageloonlanden waar veel van hun 
kleding geproduceerd zou worden. Met 
Zweedse ernst proberen ze al een paar 
jaar hun leven te beteren. Sinds 2006 zijn 
ze lid van de Fair Labor Association en 
vorig jaar zijn ze een samenwerking met 
Unicef aangegaan, All for Children, die 
gericht is op de bescherming van de 
kinderrechten in katoenproducerende 
gebieden in India. In 2007 werd er voor 
het eerst een kleine collectie van 
biologisch katoen getest, wat zo’n 
succes was dat ze sindsdien het gebruik 
van biokatoen elk jaar met vijftig procent 
proberen te verhogen. Ze hebben zich 

aangesloten bij de organisatie Better 
Cotton, die probeert om het gebruik van 
pesticiden in de katoenbouw terug te 
dringen en het waterverbruik fors te 
verminderen, en viscose wordt steeds 
meer vervangen door het minder 
vervuilende Tencel.
Ann-Sofie: ‘Duurzaam produceren wordt 
steeds belangrijker: het werken met 
gerecyclede stoffen en biologisch 
katoen, maar ook het ontwerpen van 
kleding die langer dan een seizoen 
meegaat. We kregen zo’n enorme 

‘HET MIXEN VAN ALLERLEI 
LABELS, VAN DURE DESIGNERS 
MET H&M EN MET VINTAGE, 
DAT WAS TWINTIG JAAR 
GELEDEN NOT DONE’

ELLE

H&M’s hoofdkwartier 
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Het werkt 

 echt! 
Dove vroeg vrouwen uit heel 
Nederland wat ze van de 
nieuwe Visible Effects body 
lotion vonden. We kregen meer 
dan 1700 enthousiaste reacties.

92% zag zelf 
het zichtbare 
resultaat!*

Overtuig jezelf nu ook... 
Dove Visible Effects, 
voor een zichtbaar 
mooiere huid. 

Alle meningen vind je op 
www.dove.com

voor een zichtbaar 
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respons toen we onze eerste organic 
collectie in 2007 lanceerden, toen zagen 
we pas hoe groot de vraag ernaar is. En 
toen durfden we ook meer te gaan 
doen. Het is een big issue, en niet altijd 
makkelijk. Nagaan waar je materialen 
precies vandaan komen is erg moeilijk. 
Maar het is een noodzaak dat we ons 
best doen.’ 
Hoe houden jullie de prijzen dan zo 
laag?
‘Lage prijzen wil niet zeggen dat het 
slecht geproduceerd is. We hebben veel 
knowhow in het bedrijf, we bestaan al 
meer dan zestig jaar. Doordat we zulke 
grote hoeveelheden omzetten, kunnen 
we de prijs laag houden. En we willen 
ook niet dat onze duurzame producten 
duurder zijn, iedereen moet sustainable 
fashion kunnen kopen.’
Je werkt al meer dan twintig jaar 
voor H&M – wat zijn de grootste 
veranderingen geweest?
‘Dat we nu zo groot zijn en in zo veel 
landen zitten, dat is de grootste verande-
ring: we zijn professioneler geworden, 
werken meer vooruit. En de mode zelf is 
ook veranderd, de manier waarop we 
ons kleden. Het mixen van allerlei labels, 

van dure designers met H&M en met 
vintage, dat was twintig jaar geleden  
not done. Wat dat betreft zijn we veel 
vrijer geworden in hoe we ons kleden, 
en hoe we naar mode kijken. Parijs 
dicteert niet meer wat we dragen, het 
gaat er nu meer om dat je een eigen  
stijl hebt.’
Na twintig jaar is Ann-Sofie nog steeds 
niet uitgekeken op H&M, ‘al heb ik heus 
weleens momenten gehad dat ik dacht: 
moet ik niet ergens anders heen? Maar 
uiteindelijk is het hier toch altijd het 
leukst.’ Ze roemt de ‘platte organisatie’, 
met veel vrijheid om eigen initiatieven  
te ondernemen, waar fouten niet 
worden afgestraft maar worden gezien 
als een ‘leermoment’ en waar iedereen 
de kans krijgt om door te groeien. ‘Dit is 
een bedrijf waar je je stem kunt laten 
horen, de sfeer is geweldig, er werken 
zo veel fantastische mensen, en je werkt 
altijd in een team, dus je staat er nooit 
alleen voor.’
Ontwerp je zelf nog weleens?
(Met een zucht) ‘Nee. Dat is wel jammer, ik 
mis het erg. Misschien moet ik mijn eigen 
lijn beginnen! H&M by Ann-Sofie, haha.’
Is er nog een leven na H&M?
‘Ik hoop het! Uiteindelijk zie ik mezelf 
toch wel weer teruggaan naar de kunst. 
Maar dan niet als kunstenaar, maar als 
galeriehouder of zoiets. Maar voorlopig 
zit ik hier nog helemaal op mijn plek!’

Dit najaar wordt de eerste flagship store 
van H&M op de Dam in Amsterdam 
geopend. Alle collecties zullen hier te 
koop zijn, inclusief H&M Home, die nu 
nog alleen online verkrijgbaar is
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