
På NHH bryr vi oss om hverandre
Dette betyr at:
• Vi har et ansvar for å gjøre hverdagen bedre 

for oss selv og de rundt oss.
• Vi møter både kjente og ukjente med respekt, 

forståelse og omsorg. 
• Vi smiler til hverandre, og tør å dele både gleder, 

utfordringer og sorger.

På NHH tør vi å utfordre hverandre og vi 
engasjerer oss til fellesskapets beste
Dette betyr at:
• Hver enkelt har et ytringsansvar.
• Vi tør å utfordre det etablerte for å fremme 

positiv endring.
• Vi er konstruktive og ærlige i debatter og 

tilbakemeldinger.

På NHH inkluderer vi alle og hyller 
mangfoldet
Dette betyr at: 
• Vi våger å være annerledes.
• Vi er interessert og nysgjerrig på å lære noe nytt 

fra personer med annen bakgrunn.
• Vi har nulltoleranse for diskriminering.

På NHH er vi rause med hverandre
Dette betyr at:
• Vi gleder oss over andres suksess og fremgang, 

og er rause med ros og anerkjennelse. 
• Det er lov å være ambisiøs, ha suksess – og å 

feile.

På NHH har vi nulltoleranse for trakassering 
Dette betyr at:
• Vi bidrar til at alle føler seg trygge.
• Vi respekterer hverandres grenser (blant 

annet ift. rusmidler og intimitet), og spør 
fremfor å anta. 

• Vi står opp for hverandre, og våger å si ifra om 
mobbing og trakassering, enten det gjelder oss 
selv eller andre.

På NHH gjemmer vi oss ikke bak anonymitet 
for å kritisere
Dette betyr at:
• Vi tør å stå opp for våre meninger og debatterer i 

åpne forum.
• Vi fører en åpen, kunnskapsbasert og konstruktiv 

debatt.
• Vi skriver ikke negative og lite konstruktive 

kommentarer om andre på sosiale medier.

På NHH tør vi å feile
Dette betyr at:
• Vi tør å være sårbare.
• Vi utfordrer vår komfortsone og tar ikke oss selv 

for høytidelig. 
• Vi lærer av våre feil.

På NHH er vi nysgjerrige og ønsker å lære
Dette betyr at:
• Vi er opptatt av godt samarbeid og å lære av 

hverandre.
• Vi respekterer hverandre i gruppearbeid og 

spiller hverandre gode.
• Vi hjelper og deler med hverandre, for å få 

et godt arbeidsmiljø for alle.

På NHH bidrar vi til samfunnet rundt oss
Dette betyr at: 
• Våre NHH-verdier også gjelder i møte med 

samfunnet lokalt og globalt.
• Vi er gode naboer og medborgere.
• Vi bidrar til positiv endring lokalt og globalt.

Slik vil vi ha det på NHH 
NHH-KULTUREN



At NHH we care about each other
This means that:
• We are responsible for improving the daily lives 

of those around us and our own.
• We approach both friends and strangers with 

respect, understanding and care.
• We smile at each other and dare to share both 

ups and downs.

At NHH we dare to challenge each other and 
we engage to the best of our community
This means that:
• Each person has a right and a responsibility to 

speak up.
• We dare to challenge the norm to promote 

positive change.
• We are constructive and honest in debates and 

feedback.

At NHH we include everyone and cherish 
diversity
This means that:
• We dare to be different.
• We are interested and curious to learn new things 

from people with different backgrounds.
• We have zero tolerance for discrimination.

At NHH we are generous with each other
This means that:
• We are happy about the success and progress of 

others, and are generous with praise and 
recognition.

• It is ok to be ambitious, to be successful – and to fail.

At NHH we have zero tolerance for harassment
This means that:
• We all contribute to make everyone feel safe.
• We respect each other’s boundaries (including 

alcohol, drugs and intimacy), and ask  instead of 
assuming.

• We stand up for each other and report all 
bullying and harassment, whether it concerns 
ourselves or a colleague.

At NHH we do not hide behind anonymity 
to criticize 
This means that:
• We dare to stand up for our opinions and debate 

in open forums.
• We conduct an open, knowledge-based and 

constructive debate.
• We do not bully  others on social media.

At NHH we dare to fail
This means that:
• We dare to be vulnerable.
• We challenge our comfort zone and do not take 

ourselves too seriously.
• We learn from our mistakes.

At NHH we are curious and want to learn
This means that:
• We are committed to good cooperation, and 

to learning from each other.
• We respect each other when working 

together and we make each other better.
• We help and share to achieve a good working 

environment. 

At NHH we contribute to the community 
around us
This means that:
• Our NHH values also apply in society, locally 

and globally.
• We are good neighbors and citizens.
• We contribute to positive change locally and 

globally.

THE NHH CULTURE
The NHH way




