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The H&M Way

 – vi etterlever våre verdier og retningslinjer hver eneste dag
The H&M way

I denne konteksten er det avgjørende at uansett 
hvilken rolle vi har i H&M, etterlever vi alltid 
våre verdier og retningslinjer, og at vi alle er 
gode rollemodeller. Når vi gjør forretninger 
“The H&M way”, opptrer vi etisk, ærlig og 
ansvarlig. Vi oppmuntrer leverandører og andre 
forretningspartnere kontinuerlig til å gjøre 
det samme. I dette dokumentet står det som 
vi i H&M allerede kan utenat. Men ettersom vi 
alle er ambassadører for H&M, vil jeg fremheve 
betydningen av verdiene og retningslinjene våre, 
siden de alltid er utgangspunktet for hvordan vi 
opptrer. Det er fundamentalt for virksomheten  
og for at vi skal lykkes på lang sikt, at vi etterlever  
dem hver dag.

Karl-Johan Persson
CEO H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M er bygget på et solid fundament. 
Vår forretningsidé “Mote og kvalitet 
til beste pris” er like klar som verdiene 
våre, som er basert på grunnleggende 

respekt for den enkelte, og som omfatter en fast 
tro på medarbeiderne våre. Våre delte verdier 
er teamarbeid, enkelhet, entreprenørskap, 
kostnadsbevissthet, direkte kommunikasjon og 
åpenhet, og vi strever etter stadig forbedring.  
Disse verdiene representerer “H&M-ånden” og er 
akkurat de samme verdiene som H&M ble grunnlagt 
på av min bestefar, Erling Persson, i 1947. 

I dag er vi et globalt selskap med mange tusen 
H&M-kollegaer som betjener millioner av kunder. 
Vi kommer fra mange forskjellige bakgrunner og 
nasjonaliteter, men uansett hvem vi er, forenes 
vi i H&M-ånden og ønsket om å gi kundene våre 
en så god motehandel som mulig – med den beste 
kombinasjonen av mote, kvalitet og pris. 

Vi er til stede på mange markeder verden over, og vi 
ekspanderer raskt og rekrutterer nye medarbeidere 
hver eneste dag. I en tid med sterk ekspansjon 
er fremgangen mer avhengig av medarbeiderne 
våre enn noensinne. Vi blir vurdert etter hvordan 
vi opptrer, og hvordan vi behandler hverandre, 
kundene våre, leverandørene våre og andre 
interessenter når vi gjør forretninger og samhandler 
med verden rundt oss, hver dag.

Dette H&M-dokumentet dekker alle varemerker i H&M-konsernet, slik som H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday og & Other Stories.
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Vi er en verdidrevet, kundefokusert, kreativ og ansvarlig motebedrift. 
Det viktigste for oss er mote, ha det gøy og action. Vi defineres av  

“The H&M way”: kulturen, verdiene og retningslinjene våre,  
som gjenspeiler H&Ms hjerte og sjel. 

“The H&M way” definerer hvem vi er, hva vi gjør,  
og hvordan vi gjør det. Det er som et rammeverk som vi kan  

bruke fortløpende til å styre resultatene våre, arbeide sammen og 
oppmuntre nye talenter som vokser og utvikler seg.

Vi leverer forretningsideen vår  
– mote og kvalitet til beste pris –  

til alle, og vi gjør det på en bærekraftig 
måte – i dag, i morgen og i fremtiden.

HVEM vi er

Hva vi GJØR
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H&Ms HISTORIE 
– en endeløs pasjon for mote

1947

H&Ms historie starter med at Erling Persson åpner 
den første Hennes-butikken i Västerås i Sverige,  
med salg av dameklær. 

1960-åRENE

Den første butikken utenfor Sverige åpner, i Norge. 
I 1968 blir bedriftens navn endret til Hennes & 
Mauritz, idet Erling Persson kjøper jaktbutikken 
Mauritz Widforss og et lager med herretøy følger 
med butikken. Dette er begynnelsen på salget av 
herreklær og barneklær.  

1970-åRENE

H&M blir notert på Stockholmsbørsen. Den første 
butikken utenfor Skandinavia åpner i London.

1980–1990-åRENE

Den globale ekspansjonen tar av, med nye markeder 
som Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, 
Luxemburg, Finland og Frankrike.

2000-åRENE

De første butikkene i USA og Spania åpner i 2000. 
I de påfølgende årene åpner H&M på flere europeiske 
markeder og i Asia. 

2004

Det første designersamarbeidet starter, med  
Karl Lagerfeld. Samarbeidet skal følges opp  
av mange flere.  
Butikk nummer 1000 åpner i Frankrike,  
in Boulogne-sur-Mer i nærheten av Lille. 

2006

H&Ms online-salg ekspanderer stort. 

2007–2008

Nye varemerker kommer til i H&M-konsernet. H&M 
Conscious Foundation blir grunnlagt som en ideell 
global stiftelse i 2007.  
COS blir lansert som et nytt varemerke i 2007.  
I 2008 kjøper H&M motebedriften Fabric 
Scandinavien AB, og med den følger varemerkene 
Weekday, Monki og Cheap Monday. 

2010

Den første Conscious Collection, bestående av mer 
bærekraftige materialer, blir lansert.  
Butikk nummer 2000 blir åpnet. Butikken ligger i 
Osaka i Japan. 

2011

H&M starter sitt insentivprogram for alle ansatte. 

2013

Det nye varemerket & Other Stories og H&Ms 
online-butikk i USA lanseres.  
Butikk nummer 3000 åpner. Butikken ligger i  
Chengdu i Kina. 

FREMTIDEN

Den spennende reisen fortsetter idet H&M utvikler 
seg med nye markeder, nye konsepter, ny innovasjon 
og en uendelig kjærlighet til moten.

Helt siden vår grunnlegger Erling Persson åpnet den første Hennes-butikken i 1947,  
har hjørnesteinen i H&M alltid vært å tilby kundene mote og kvalitet til beste pris.
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Verdiene våre er selve kjernen i “The H&M way”. Disse verdiene styrer alt vi gjør i det daglige 
arbeidet, sammen med våre policyer og retningslinjer. Verdiene våre kalles “H&M-ånden”.

Disse verdiene sikrer en arbeidsplass der beslutningsveiene er korte, der alle arbeider sammen i raskt tempo, og der alle kan stole på hverandres kunnskap og evner. 
Hver for  seg kan disse verdiene virke selvfølgelige. Men sammen danner de en kultur som vi mener er unik og forskjellig fra den i mange andre bedrifter. Våre verdier, 

“H&M-ånden”, skal betraktes som en støtte, noe som styrker oss, og som vi kan bruke i det daglige arbeidet.

VåRE VERDIER – H&M-ånden

…vi er miljøbevisste i alt vi gjør

Vi tror på mennesker 

Vi er ett team 

Stadig forbedring 

Direkte med et åpent sinn 

Entreprenørskap

Hold det enkelt 

Kostnadsbevisst
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Hvordan vi ARBEIDER SAMMEN

EN INKLUDERENDE ARBEIDSPLASS
Menneskene er nøkkelen til vår fremgang. Vi går 
sterk inn for å ha en inkluderende arbeidsplass, 
der menneskerettighetene anerkjennes, og der 
vi behandler hverandre med integritet, respekt, 
ydmykhet og verdighet. Vi arbeider for mangfold 
og likestilling og tolererer ingen former for 
diskriminering eller trakassering. H&M forplikter 
seg til å overholde alle gjeldende arbeids- og 
ansettelseslovgivning, overalt der vi har virksomhet. 

VI JOBBER I TEAM OG LEDER VED EKSEMPEL
Teamarbeid er helt avgjørende i H&M og en del av 
kulturen vår. Vi er alltid drevet av verdiene våre, og 
vi leder ved eksempel. Lederne våre skal alltid være 
rollemodeller og gå foran med et godt eksempel i 
alt de gjør. I H&M handler ledelse om inspirasjon, 
delegering, feedback og motivasjon. 

DU VOKSER, VI VOKSER
Ved å tilby en morsom, kreativ og dynamisk arbeidsplass 
sørger vi for at vi vokser sammen. Flotte muligheter 
skapes med intern rekruttering og arbeidsrotasjon.  
Alle er et talent og gjør en forskjell i H&M. 

HELSE OG SIKKERHET På ARBEIDSPLASSEN
Vi vil opprettholde et hyggelig og bærekraftig 
arbeidsmiljø i hele virksomheten vår. Det omfatter å 
sørge for at du som ansatt har en sikker arbeidsplass. 
H&M iverksetter forebyggende tiltak for å oppnå 
langsiktig sikkerhet og god helse for våre ansatte.  
Vi oppfordrer våre ansatte til å rapportere uhell og 
usikre arbeidsforhold til sin overordnede.

Vi tror på at våre felles verdier skaper energi og engasjement. Ved å tilby en morsom, kreativ og dynamisk 
arbeidsplass der teamarbeid er helt avgjørende, sørger vi for å vokse sammen. Alle som jobber i H&M,  

er ambassadører for selskapet vårt – alt vi sier og gjør, internt og eksternt, har betydning.
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Teamarbeid er helt 
avgjørende i H&M og 

en naturlig del av  
kulturen vår 

BRUK VåR åPEN DØR-POLICY
H&M skaper arbeidsplasser der åpen og ærlig 
kommunikasjon mellom alle kollegaer verdsettes 
og respekteres. En av våre kjerneverdier er “å være 
direkte”. Vår åpen dør-policy gir alle medarbeidere 
mulighet til åpent å diskutere alle arbeidsrelaterte 
saker direkte med sine overordnede. 

MEDARBEIDERRELASJONER
Vi tror på å være en god arbeidsgiver i enhver 
forstand og jobbe i et rettferdig samarbeid.  
Vi respekterer de ansattes rettighet til å etablere 
eller bli medlem i de organisasjonene de selv velger.  
Vi tror på konstruktive relasjoner med våre ansatte 
og med arbeidstakerorganisasjoner og fagforeninger 
som representerer dem. 

VI ER MILJØBEVISSTE I ALT VI GJØR
Bærekraftighet er bra for forretningene og en 
iboende del av alt vi gjør. Det er et felles ansvar  
for alle som jobber i H&M, der alles innsats gjør  
en forskjell. 

VI OPPTRER ETISK OG TOLERERER INGEN 
FORMER FOR KORRUPSJON
Vi har et godt etisk kompass og nulltoleranse for 
enhver form for bestikkelser og korrupsjon, som er 
klart uttrykt i vårt anti-korrupsjonsprogram og i 
våre etiske retningslinjer (Code of Ethics). 

VI RESPEKTERER PERSONVERN OG 
SIKRER KONFIDENSIELL INFORMASJON 
OG SELSKAPETS EIENDELER
Informasjon om H&M er en viktig ressurs som 
gir et konkurransefortrinn. Derfor er det helt 
avgjørende at vi sikrer all konfidensiell informasjon 
om selskapet. Dette omfatter alt fra kontrakter 
til prissettingsinformasjon, fra ekspansjons- til 
markedsføringsplaner, fra finansiell informasjon 
til personopplysninger. Det betyr at vi sikrer både 
medarbeider- og kundeopplysninger, og at vi 
respekterer personvernet.
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– H&Ms retningslinjer for virksomheten*

Slik håndterer vi  
EKSTERNE RELASJONER

Overfor kundene våre 
VI FORPLIKTER OSS TIL ALLTID å LEVERE 
MOTE OG KVALITET TIL BESTE PRIS TIL 
KUNDENE VåRE
Vi har alltid kundene i fokus, fra designprosessen 
til shoppingopplevelsen. Det å forstå og oppfylle 
kundenes behov er kjernen i alt vi gjør. Vi tilbyr 
mote med stor vekt på kvalitet overfor alle. Vi vil at 
kundene skal føle seg trygge på at de får den best 
mulige handelen når de shopper på H&M. 

KUNDEN ER VåR VENN
Hver gang vi kommuniserer med en kunde,  
enten det er i butikk eller online, spiller vi en viktig 
rolle for deres opplevelse av H&M. Det er naturlig  
for oss alltid å være vennlige og høflige overfor 
kundene våre. Når en kunde ber om hjelp, prøver  
vi alltid, uansett hva vi er opptatt med, å gi best 
mulig service.

* Retningslinjene gjelder overalt i konsernet, men må kanskje tilpasses lokale lover og forordninger. ** International Chamber of Commerce.

Hver dag samhandler vi med omgivelsene i forskjellige situasjoner.  
Når vi jobber i H&M, betyr det at vi alle representerer varemerket H&M hver 
eneste dag, ved å omsette verdiene og retningslinjene i praksis. Ved å følge 

“The H&M way” overfor kunder, leverandører, forretningspartnere og andre 
interessenter sikrer vi at kommunikasjonen med interessentene kjennetegnes  

av åpenhet, objektivitet, tilgjengelighet og sensitivitet.

VI TILBYR BEVISST MOTE DER 
KVALITETSSIKRING ER AVGJØRENDE
Vi etterstreber å tilby produkter som er designet, 
produsert og transportert med respekt for 
menneskerettighetene og med minst mulig 
miljøbelastning. Produktene våre skal være 
slitesterke, brukervennlige, vellagde med godt snitt, 
trygge og frie for skadelige kjemikalier. Kundene våre 
er kunnskapsrike og krever både beste design og 
kvalitet av produktene våre, og de legger stadig større 
vekt på bærekraftigheten, i alt fra materialene vi 
bruker, til karbonfotavtrykket ved transport av varene 
til butikkene våre. Vi tar alltid sikte på å være i forkant 
når det gjelder bærekraftighet. Bærekraftighet er en 
viktig del av tilbudet overfor kundene. 
 
VI FORMIDLER BUDSKAPET OM 
MILJØBEVISSTHET
Vi mener det er viktig å kommunisere i økende grad 
med kundene om alle de miljøbevisste tiltakene 
våre. Bærekraftighet er en naturlig del av alt vi gjør, 
og vi spiller alle en rolle i formidlingen av budskapet 
om miljøbevissthet overfor kundene. 

MARKEDSFØRINGEN ER EN INNBYDELSE 
TIL BUTIKKENE VåRE 
Vi bruker en miks av eksterne medier – som er i 
stadig utvikling – for å nå kundene. De viktigste 
mediene er butikkene våre – særlig vinduene – og 
online-butikkene våre. H&Ms markedsføring har 
stor effekt, og det er avgjørende for oss å formidle 
et positivt bilde, og at modellene viser moten vår på 
en god og sunn måte. H&Ms reklamebilder har ikke 
til hensikt å kommunisere et bestemt ideal, men 
snarere en variasjon av stiler, fremtoninger og etniske 
bakgrunner. Kampanjene er utformet for å være klare 
og tydelige og ta sikte på å informere kundene våre 
om hva som er nytt på H&M. All markedsføringen vår 
er en del av shoppingopplevelsen og har til hensikt 
å veilede og inspirere kundene til å finne de rette 
moteproduktene, både i butikkene våre og online. 
H&Ms markedsføringsaktiviteter er i samsvar med 
retningslinjene til ICC**.
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VI TOLERERER IKKE KORRUPSJON, 
OG VI OPPTRER ALLTID MED INTEGRITET
Ærlighet, integritet, fair play og transparens er 
avgjørende for hvordan vi opptrer overfor alle våre 
leverandører, interessenter og samarbeidspartnere. 
Vi tolererer ikke korrupsjon i noen form, og våre 
medarbeidere, leverandører og forretningspartnere 
må forplikte seg til en sterk anti-korrupsjonskodeks 
– våre etiske retningslinjer. Vi er fast bestemt på 
å sikre at målene i de etiske retningslinjene blir 
oppfylt. Dette gjelder for alle H&Ms forretninger og 
transaksjoner, i alle land der vi og våre leverandører/
forretningspartnere har virksomhet. H&M 
informerer, instruerer og lærer opp medarbeidere så 
vel som leverandører/forretningspartnere for å sikre 
at de overholder våre etiske retningslinjer. 

VI HAR OGSå EN STRENG POLICY OM IKKE 
å MOTTA GAVER
Vi tar ikke imot goder i noen form, og dette  
omfatter gaver av alle størrelser og verdier.  

Vår policy er derfor klar og lett å overholde, og den 
gir ikke rom for subjektiv vurdering. 

VI FØLGER ALLTID LOVEN
Vi overholder alle gjeldende lover og relevante 
internasjonale konvensjoner og arbeider for å  
sikre at alt vi foretar oss, skjer på en bærekraftig  
og etisk måte. 

VI Må UNNGå INTERESSEKONFLIKTER
En interessekonflikt kan oppstå når interessene til 
enkeltpersoner konkurrerer med eller er i konflikt 
med H&Ms interesser. Våre medarbeidere bør derfor 
unngå faktiske og tenkelige situasjoner som kan 
sette integriteten på spill. Det er svært viktig at vi 
arbeider for et åpent klima og opptrer transparent, 
og at alle kollegaene våre har tillit slik at de kan 
informere noen om eventuelle interessekonflikter.

Overfor leverandører og 
andre forretningspartnere 

H&M eier ingen egne fabrikker, men kjøper i stedet 
inn varer fra leverandører, først og fremst i Asia 
og Europa. Vi samarbeider tett med leverandørene 
våre for å sikre at de overholder H&Ms kodeks 
for opptreden, etiske retningslinjer og strenge 
kjemikalierestriksjoner

VI TROR På LANGSIKTIG SAMARBEID 
MED LEVERANDØRENE VåRE
Vi tror på at godt ivaretatte forretningsrelasjoner 
har potensial for å bli til strategiske allianser, 
basert på delt risiko og delt belønning. Vi tror på at 
slike allianser til slutt kan resultere i svært gode og 
bærekraftige forretningsresultater. 

SAMMEN ETTERSTREBER VI 
BÆREKRAFTIGHET
Vi i H&M setter vår ære i å drive all forretningsvirks-
omhet på en måte som er økonomisk, sosialt 
og miljømessig bærekraftig. Vi forventer at alle 
leverandører og forretningspartnere gjør det samme, 
og vi arbeider for å fremme en bærekraftig virksomhet 
hos våre samarbeidspartnere i hele leveringskjeden. 

VI RESPEKTERER 
MENNESKERETTIGHETENE I ALL VåR 
VIRKSOMHET
Vi er forpliktet til å respektere 
menneskerettighetene i virksomheten, 
leveringskjeden og lokalsamfunnene der vi har 
virksomhet. Vi prøver å unngå enhver negativ 
påvirkning på menneskerettighetene, og vi bruker 
vår innflytelse til å fremme overholdelsen av 
menneskerettighetene.
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Overfor våre andre 
interessenter 
H&M er forpliktet til nær og åpen dialog med våre 
forskjellige interessenter. Dette inkluderer transparent 
informasjon med henblikk på å møte behovene til våre 
forskjellige interessenter. 

DIALOG OG SAMARBEID MED 
INTERESSENTENE VåRE
I løpet av et virksomhetsår arbeider vi i H&M med 
å ha dialog med interessegrupper som leverandører 
og deres ansatte, lokalsamfunnene rundt oss, 
NGO (ikke-statlige organisasjoner), IGO (statlige 
organisasjoner), myndigheter, andre bedrifter i 
bransjen, og aksjonærer. Vi gjør dette hver dag, 
for eksempel gjennom regelmessige møter, egne 
spørreundersøkelser og aktiv deltakelse i en rekke 
initiativer med flere interessenter. Vi søker aktivt å 
samarbeide med interessentene våre for å forbedre 
H&Ms resultater som forretningsvirksomhet og som 
en del av lokalsamfunnet. 

LANGSIKTIG GOD LØNNSOMHET GJØR DET 
MULIG å OPPFYLLE VåRT ANSVAR
Langsiktig god lønnsomhet er helt avgjørende for 
H&M og for våre aksjonærer. Et høyt solvensnivå 
garanterer langsiktig stabilitet og sikkerhet for våre 
ansatte. Lønnsomhet og en sterk finansiell stilling 
gjør det mulig for oss å oppfylle vårt ansvar.  

KORREKT, NØYTRAL OG TRANSPARENT 
KOMMUNIKASJON
H&M har vært notert på Stockholmsbørsen siden 
1974, og vi har en åpen dialog med aksjemarkedet 
og mediene. Kommunikasjonen er korrekt, nøytral 
og transparent og i samsvar med gjeldende lover og 
forordninger. Vi overholder informasjonsreglene 
som er angitt av NASDAQ OMX Stockholm. Vi utgir 
en årlig bærekraftrapport. Vi følger retningslinjene 

for bærekrafrapportering til GRI (Global Reporting 
Initiative) og Apparel and Footwear Sector 
Supplement, i tillegg til FNs Global Compact-
prinsipper som grunnlag for rapporteringen. 

RETTFERDIG KONKURRANSE
H&M er engasjert i å fremme rettferdig 
konkurranse, og virksomheten drives i et klima 
preget av et åpent marked.  

INNSIDEHANDEL
Ansatte som har innsideinformasjon om H&M, 
skal opptre i samsvar med alle gjeldende regler 
for innsidehandel. Innsideinformasjon om H&M 
er ikke-offentlig informasjon som vil kunne ha en 
betydelig effekt på salgskursen til H&M-aksjen. 

ALLTID I TRåD MED SKATTEREGLENE
H&M overholder skattereglene, og vår 
skattepolicy gjenspeiler alltid virksomheten. 
H&M innbetaler skatt til rett tid. Vi fremlegger 

uten opphold de relevante opplysningene som 
skattemyndighetene ber om, slik at bedriftens 
skatteplikt kan bestemmes riktig. H&Ms interne 
transaksjonsmodell er helt på linje med OECDs 
retningslinjer for transaksjonspriser. 

POLITIKK
H&M gir ikke direkte økonomisk støtte til 
enkeltpolitikere eller politiske partier. 

H&M CONSCIOUS FOUNDATION – VI GJØR EN 
POSITIV FORSKJELL
I tillegg til H&Ms arbeid med å drive frem 
bærekraftige endringer i verdikjeden fokuserer 
H&M Conscious Foundation på å gjøre en positiv 
forskjell i hverdagen til mennesker og lokalsamfunn 
i de landene der H&M har virksomhet. Det skjer i 
nært samarbeid med en rekke organisasjoner, både 
globalt og lokalt.
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Vi vet at medarbeiderne er nøkkelen til vår 
fremgang. For å vise at vi setter pris på våre ansatte 
har H&M opprettet HIP – H&M Incentive Program 
– som siden 2011 har anerkjent medarbeidernes 
daglige engasjement og langsiktige arbeid. 
Programmet startet med en betydelig donasjon fra 
Stefan Persson-familien. 

Når du som medarbeider har vært i H&M i fem år, 
begynner du å få en andel av lønnsomhetsøkningen 
i H&M-konsernet. Jo lenger du er ansatt, jo mer vil 
du motta. Så enkelt er det, og det samme gjelder 
for alle i H&M-konsernet, i alle land, uavhengig av 
stilling, lønn og ansettelseskontrakt. 

Medarbeiderne mottar utbetaling fra HIP når de 
fyller 62. Men fra og med 2021 kan medarbeiderne 
velge å motta sin første utbetaling når de har vært i 
H&M-konsernet i ti år. 

Du finner detaljerte opplysninger om HIP med 
beregnede utbetalinger på hm.com og i H&M Inside.

Som følge av lokal lovgivning kan betingelsene og reglene variere fra land til land.

– for alle i H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Etiske retningslinjer 

Policy for menneskerettigheter 

Diskriminerings- og likestillingspolicy 

Mangfoldspolicy 

Policy mot trakassering

Sikkerhetspolicy 

Klageprosedyre 

Alkohol- og rusmiddelpolicy 

Varslingspolicy 

Kodeks for opptreden 

Policy for bærekraft 

Produktpolicy 

Innkjøpspolicy 

Finanspolicy 

Skattepolicy 

Kommunikasjonspolicy 

Markedsføringspolicy 

Ettersom vi stadig gjennomgår våre policyer og retningslinjer 
for å holde dem oppdatert, kan noen av de ovenstående 
policyene bli endret eller få nye navn over tid. 

Retningslinjene og policyene gjelder overalt i konsernet,  
men må kanskje tilpasses lokale lover og forordninger.

Kodekser og policyer som støtter 
dette dokumentet, er


