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The H&M Way

 – sådan lever vi op til vores værdier og retningslinjer  
hver eneste dag

The H&M way

Uanset hvilken rolle vi hver især har i H&M, er 
det derfor afgørende, at vi altid lever op til vores 
værdier og retningslinjer, og at vi optræder som gode 
H&M-rollemodeller i enhver sammenhæng. Når vi 
handler på “the H&M way”, optræder vi etisk korrekt, 
ærligt og ansvarligt. Vi opfordrer konstant vores 
leverandører og andre forretningspartnere til at 
agere på samme måde. Denne præsentation fortæller 
om forhold, som vi i H&M allerede kender fuldt ud. 
Men vi er ambassadører for H&M, og derfor vil jeg 
gerne understrege vigtigheden af vores værdier og 
retningslinjer, som altid vil være udgangspunktet for 
den måde, vi handler på. Det er en grundlæggende 
del af vores forretning og vores langsigtede succes,  
at vi efterlever dem hver eneste dag.

Karl-Johan Persson 
Koncernchef, H&M Hennes & Mauritz AB

H
&M bygger på et solidt grundlag. Vores 
forretningsidé “Mode og kvalitet til bedste 
pris” er lige så klart og tydeligt som vores 
værdier, der bygger på en grundlæggende 

respekt for det enkelte menneske og en stærk 
tro på vores medarbejdere. Andre af vores fælles 
værdier er teamwork, enkelthed, initiativrighed, 
omkostningsbevidsthed, en åben og ærlig tilgang 
samt stræben efter konstante forbedringer. 
Tilsammen udgør vores værdier “H&M-ånden”, og 
de er nøjagtig de samme værdier, som min bedstefar, 
Erling Persson, grundlagde H&M ud fra i 1947. 

I dag er vi en global virksomhed med tusindvis af 
H&M-kollegaer, som betjener millioner af kunder. Vi 
har mange forskellige baggrunde og nationaliteter, 
men uanset hvem vi er, er vi fælles om H&M-ånden 
og ønsket om at tilbyde vores kunder den allerbedste 
kombination af mode, kvalitet og pris. 

Vi er til stede på mange markeder i hele verden, 
vi ekspanderer hurtigt, og vi rekrutterer nye 
medarbejdere hver eneste dag. På et tidspunkt 
som nu, hvor ekspansionen går så stærkt, er vores 
succes mere afhængig af vores medarbejdere end 
nogensinde før. Vi bedømmes på, hvordan vi 
handler, og hvordan vi behandler hinanden, vores 
kunder, vores leverandører og andre interessenter, 
når vi driver forretning og indgår i et samspil med 
den verden, der omgiver os.

Denne H&M-præsentation omfatter alle varemærker i H&M-koncernen, herunder H&M, H&M Home, COS, Monki, Weekday, Cheap Monday og & Other Stories
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Vi er en værdidrevet, kundefokuseret, kreativ og ansvarlig 
modevirksomhed. For os er mode, sjov og tempo helt afgørende. 
Vi definerer os ud fra “the H&M way”: Vores kultur, værdier og 

retningslinjer, som afspejler selve hjertet og sjælen i H&M. 

“The H&M way” definerer, hvem vi er, hvad vi laver, og hvordan vi 
gør det. Det er som en ramme, vi bruger til hele tiden at styre, hvad vi 
vil opnå, hvordan vi samarbejder, og hvordan vi støtter nye talenter, 

efterhånden som de vokser og udvikler sig. 

HVEM vi er

Vi leverer vores forretningsidé  
– mode og kvalitet til bedste pris –  

til alle, og vi gør det på en bæredygtig 
måde – i dag, i morgen og i fremtiden.

Hvad vi    
LAVER
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H&M’S HISTORIE
– en evig passion for fashion 

1947

H&M’s historie tager sin begyndelse, da Erling 
Persson åbner den første Hennes-butik i Västerås i 
Sverige, hvor han sælger damebeklædning.

1960’ERNE

Den første butik uden for Sverige åbner i Norge 
efterfulgt af Danmark. I 1968 ændres navnet 
til Hennes & Mauritz, da Erling Persson køber 
jagtbutikken Mauritz Widforss og overtager et 
herretøjslager sammen med forretningen. Hermed 
starter salget af herre- og børnetøj.

1970’ERNE

H&M noteres på børsen i Stockholm. Den første 
butik uden for Skandinavien åbner i London.

1980’ERNE og 1990’ERNE

Den globale ekspansion indledes på nye markeder 
i eksempelvis Tyskland, Holland, Belgien, Østrig, 
Luxembourg, Finland og Frankrig.

2000’ERNE

De første butikker åbner i USA og Spanien i 2000. 
I de følgende år åbner H&M på flere europæiske 
markeder og desuden i Asien.

2004

Det første gæstedesignersamarbejde lanceres  
med Karl Lagerfeld. Samarbejdet bliver fulgt op  
af mange flere.  
Butik nummer 1.000 åbner i Frankrig, nærmere 
bestemt i Boulogne-sur-Mer ved Lille.

2006

H&M’s onlinesalg ekspanderer for alvor.

2007–2008

Nye brands kommer ind i H&M-koncernen. H&M 
Conscious Foundation grundlægges i 2007 som en 
global, velgørenhedsorganisation. CoS lanceres 
som et nyt brand i 2007. I 2008 opkøber H&M 
modevirksomheden Fabric Scandinavien AB, og 
hermed følger de tre brands Weekday, 
Monki og Cheap Monday.

2010

Den første Conscious Collection, bestående af  
mere bæredygtige materialer, lanceres. 
Butik nr. 2.000 åbner. Butikken ligger i  
osaka i Japan. 

2011

H&M Incentive Program for alle 
medarbejdere introduceres.

2013

Det nye brand & other Stories og H&M’s onlinebutik 
i USA lanceres. Butik nummer 3.000 åbner. Denne 
butik ligger i Chengdu i Kina.

FREMTIDEN

Vores spændende rejse fortsætter, efterhånden som 
H&M udvikler nye markeder, nye koncepter, nye 
idéer og den evige passion for fashion.

Lige siden vores grundlægger Erling Persson åbnede den første Hennes-butik i 1947, har 
grundstenen i H&M været at tilbyde kunderne mode og kvalitet til bedste pris.
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Vores værdier er selve kernen i “the H&M way”. Det er værdier, som styrer vores handlinger i det daglige 
arbejde sammen med vores politikker og retningslinjer. Vi kalder vores værdier for “H&M-ånden”:

Disse værdier sikrer en arbejdsplads, hvor der er korte beslutningsprocesser, hvor alle arbejder sammen i et højt tempo, og hvor alle kan have tillid til hinandens viden 
og evner. Hver for sig kan disse værdier nok virke indlysende. Men tilsammen udgør de en kultur, der efter vores opfattelse er unik og anderledes end i mange andre 

virksomheder. Vores værdier, “H&M-ånden”, er en støtte, som skal styrke os, og som vi skal udnytte i vores daglige arbejde.

VoRES VÆRDIER – H&M-ånden

…og bæredygtighed er en naturlig del af alt, 
hvad vi gør

Vi tror på mennesker 

Vi er ét team 

Konstante forbedringer 

Åben og ærlig 

Initiativrig 

Keep it simple 

Omkostningsbevidst
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Sådan ARBEJDER VI SAMMEN

EN INKLUDERENDE ARBEJDSPLADS 
Vores medarbejdere er fundamentet for vores succes. 
Vi engagerer os i arbejdet med at vedligeholde vores 
inkluderende arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, 
hvor menneskerettigheder anerkendes, og hvor vi 
behandler hinanden med integritet, respekt, ydmyghed 
og værdighed. Vi tror på mangfoldighed og lighed og 
tolererer ikke nogen form for diskrimination eller 
chikane. H&M ønsker at overholde alle love og regler, 
som er knyttet til arbejdsmarkedet og beskæftigelsen, 
på de steder, hvor vi har aktiviteter. 

VI ARBEJDER I TEAM og gÅR FoRREST 
MED ET goDT EKSEMPEL
Teamwork er en afgørende del af H&M og indgår i vores 
kultur. Vi ledes i alle situationer af vores værdier og 
går forrest med et godt eksempel. Vores ledere skal til 
enhver tid fremstå som rollemodeller og føre an i alt, 
hvad de foretager sig. I H&M handler lederskab om 
inspiration, ansvarsdelegering, feedback og motivation.

YoU gRoW – WE gRoW 
Når vi tilbyder en spændende, kreativ og dynamisk 
arbejdsplads, udvikler vi os sammen. Intern 
rekruttering og jobrotation giver store muligheder. Alle 
har et talent og gør en forskel i H&M.

SUNDHED og SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 
Vi ønsker at fastholde et behageligt og bæredygtigt 
arbejdsmiljø i alle vores aktiviteter. Det betyder 
bl.a., at du som medarbejder skal have adgang til en 
sikker arbejdsplads. H&M gennemfører forebyggende 
foranstaltninger for at garantere vores medarbejderes 

I H&M tror vi på, at vores fælles værdier skaber energi og engagement. Når vi tilbyder en spændende, kreativ og 
dynamisk arbejdsplads, som er båret af vores teamwork, udvikler vi os alle sammen. Alle, der arbejder i H&M, er 

ambassadører for vores virksomhed, og alt, hvad vi gør og siger – både internt og eksternt – har betydning.
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Teamwork er en 
afgørende del af H&M 
og en naturlig del af 

vores kultur 

sikkerhed og sundhed på langt sigt. Vi opmuntrer 
vores medarbejdere til at rapportere ulykker og farlige 
arbejdsforhold til deres leder.

BRUg VoRES ÅBEN DØR-PoLITIK 
H&M skaber arbejdspladser, hvor åben og ærlig 
kommunikation værdsættes og respekteres af alle 
medarbejdere. En af vores kerneværdier er at være 
“åben og ærlig”. Med vores åben dør-politik har 
alle medarbejdere mulighed for åbent at drøfte 
arbejdsrelaterede forhold direkte med deres leder.

MEDARBEJDERRELATIoNER 
Vi bestræber os på at være en god arbejdsgiver på 
alle områder og engagere os i et reelt partnerskab. Vi 
anerkender vores medarbejderes ret til at etablere og 
være medlemmer af organisationer efter deres eget 
valg. Vi tror på konstruktive relationer med vores 
medarbejdere og med alle medarbejderorganisationer 
eller fagforeninger, som repræsenterer dem.

VI BESTRÆBER oS PÅ EN BÆREDYgTIg 
TILgANg I ALT, HVAD VI FoRETAgER oS 
Bæredygtighed giver mening rent forretningsmæssigt 
og er en fast del af alle vores aktiviteter. Det er et 
ansvar, som alle medarbejdere i H&M skal bidrage til, 
og den enkeltes indsats gør en forskel.

VI UDVISER EN ETISK ADFÆRD og ToLERERER 
IKKE KoRRUPTIoN I NogEN FoRM 
Vi har et stærkt etisk kompas og udviser nultolerance 
over for alle former for bestikkelse og korruption. 

Vi har formuleret disse principper tydeligt i vores 
program til bekæmpelse af korruption og i vores 
Code of Ethics.

VI RESPEKTERER FoRTRoLIgHED, HERUNDER 
BESKYTTELSE AF FoRTRoLIg INFoRMATIoN 
oM VIRKSoMHEDENS AKTIVER
Information om H&M er et vigtigt aktiv og giver 
en konkurrencemæssig fordel. Det er derfor 
afgørende, at vi beskytter alle former for fortrolig 
information om virksomheden. Der er tale om alt fra 
kontrakter til prisinformation, fra ekspansions- til 
markedsføringsplaner og fra finansiel til personlig 
information. Det betyder, at vi beskytter data om 
vores medarbejdere og kunder, og at vi respekterer 
privatlivets fred for den enkelte.
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– H&M’s forretningsmæssige retningslinjer*

Sådan styrer vi vores 
EKSTERNE RELATIoNER 

Relationen med vores kunder 
VI FoRPLIgTER oS TIL ALTID AT LEVERE 
MoDE og KVALITET TIL BEDSTE PRIS 
TIL VoRES KUNDER
Vi har hele tiden fokus på vores kunder, lige fra 
designprocessen til shoppingoplevelsen. Denne 
forståelse for og opfyldelse af kundernes behov 
udgør selve kernen i det, vi foretager os. Vi tilbyder 
mode til alle– og vi er specielt opmærksomme på 
kvaliteten. Vi ønsker, at vores kunder skal have 
tillid til, at de gør den bedst mulige handel, når de 
shopper i H&M.

KUNDEN ER VoRES VEN
Hver gang, vi er i kontakt med en kunde – enten i 
vores butikker eller online – bidrager vi væsentligt 
til, at de får en god oplevelse med H&M. Det er 
naturligt for os, at vi altid optræder venligt og 
høfligt over for vores kunder. Hvis en kunde beder 
om hjælp, skal vi altid gøre vores bedste for at yde 
den bedste service – uanset hvad vi ellers laver.

* Retningslinjerne gælder overalt i koncernen men er i visse tilfælde tilpasset lokale/nationale love og bestemmelser. ** International Chamber of Commerce.

Hver eneste dag er vi i kontakt med den verden, der omgiver os,  
i forskellige situationer. Som medarbejdere i H&M repræsenterer 

vi hver især H&M’s brand hver eneste dag, og det gør vi ved at føre 
vores værdier og retningslinjer ud i livet. Når vi efterlever “the H&M 

way” over for kunder, leverandører, forretningspartnere og andre 
interessenter, sikrer vi, at kommunikationen er præget af åbenhed, 

objektivitet, let adgang og følsomhed.

mulige negative indvirkning på miljøet. Vores 
produkter skal være holdbare, brugervenlige, godt 
fremstillede, godt tilskårede, sikre og uden skadelige 
kemiske stoffer. Vores kunder er bevidste og kræver 
både det bedste design og den bedste kvalitet i 
vores produkter. Samtidig stilles der krav om øget 
bevidsthed om bæredygtighed, lige fra de materialer, 
der indgår, til Co2-belastning i forbindelse med 
transport af varerne til butikkerne. Vi ønsker altid 
at være på forkant med den bæredygtige udvikling. 
Bæredygtigheden er en væsentlig del af det tilbud,  
vi har til vores kundeer

INDDRAgELSE I VoRES 
BÆREDYgTIgHEDSBUDSKAB 

Det er vores opfattelse, at det er vigtigt, at vi i stadig 
stigende omfang skal inddrage vores kunder i alle  
de Conscious* Actions, vi foretager. Bæredygtighed  
er en naturlig del af alt, vi gør, og vi har alle en 
opgave med at delagtiggøre vores kunder i vores 
Conscious*-budskab.

VoRES MARKEDSFØRINg ER EN INVITATIoN 
TIL VoRES BUTIKKER
Vi benytter en kombination af altid skiftende 
medier, når vi skal nå vores kunder. Det vigtigste 
medie er vores butikker – især vores vinduer – og 
vores onlinebutikker. H&M’s markedsføring har 
stor betydning, og det er afgørende for os, at vi på 
denne måde kan formidle et positivt billede, og at 
modellerne afspejler vores mode på en god og sund 
måde. H&M’s markedsføring må ikke fremstille 
et bestemt ideal, men skal derimod afspejle et 
udvalg af forskellige styles, holdninger og etniske 
baggrunde. Vores kampagner sammensættes på 
en måde, så de fremstår tydeligt og enkelt, og de 
skal informere vores kunder om nyheder hos H&M. 
Vores markedsføringsaktiviteter er samlet set 
en del af shoppingoplevelsen og har til formål at 
vejlede og inspirere kunderne til at finde de rigtige 
modeprodukter, både i butikkerne og online.  
H&M’s markedsføringsaktiviteter overholder  
ICC’s** retningslinjer.

VI TILBYDER CoNSCIoUS* MoDE, HVoR 
KVALITETSgARANTIEN ER AFgØRENDE 

Vi bestræber os på at tilbyde produkter, som 
designes, fremstilles og transporteres med respekt 
for menneskerettighederne, og som har den mindst 
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VI ToLERERER IKKE KoRRUPTIoN, og VI 
oPTRÆDER ALTID MED INTEgRITET 
Ærlighed, integritet, retfærdighed og 
gennemsigtighed er afgørende for den måde, vi 
optræder over for vores leverandører, partnere 
og interessenter. Vi tolererer ikke korruption i 
nogen form, og vi kræver af vores medarbejdere 
og leverandører/forretningspartnere, at 
de forpligter sig til at overholde et strengt 
regelsæt for bekæmpelse af korruption, vores 
Code of Ethics. Vi er fast besluttet på at sikre, 
at målsætningerne i vores Code of Ethics 
bliver opfyldt. Kodekset omfatter alle H&M’s 
forretningsforhold og -transaktioner i de lande, 
hvor vi og vores leverandører/forretningspartnere 
har aktiviteter. H&M informerer, vejleder og 
uddanner medarbejdere samt leverandører/
forretningspartnere, så vi kan være sikre på, at de 
overholder vores Code of Ethics.

VI HAR DESUDEN EN STRENg gAVEPoLITIK
Vi accepterer ingen former for begunstigelser, 
herunder gaver af enhver størrelse og værdi. 

Vi håndhæver således en klar politik, som er let at 
overholde og ikke giver mulighed 
for subjektive vurderinger.

VI FØLgER ALTID LoVENS BESTEMMELSER
Vi overholder alle gældende krav i lovgivningen og 
relevante internationale konventioner, og vi arbejder 
for, at alle vores handlinger er bæredygtige 
og etisk korrekte.

VI SKAL UNDgÅ INTERESSEKoNFLIKTER 
Der kan opstå interessekonflikter, når 
enkeltpersoners interesser konkurrerer eller 
kommer i konflikt med H&M’s interesser. Derfor 
skal vores medarbejdere undgå faktiske og tænkelige 
situationer, som kan udgøre en integritetsmæssig 
risiko. Det er meget vigtigt, at vi gør en særlig 
indsats for at tilbyde et åbent miljø og skaber 
gennemsigtighed, og at alle vores medarbejdere er 
indstillede på at videregive information om enhver 
form for interessekonflikt.

Relationen med vores 
leverandører og andre 
forretningspartnere 
H&M ejer ikke selv fabrikker men køber i stedet 
vores varer fra leverandører, primært i Asien 
og Europa. Vi arbejder tæt sammen med vores 
leverandører for at sikre, at de overholder H&M’s 
Code of Conduct og Code of Ethics samt vores 
stramme restriktioner på kemiske stoffer. 

VI TRoR PÅ ET LANgSIgTET SAMARBEJDE 
MED VoRES LEVERANDØRER 
Vi er overbeviste om, at forretningsrelationer, 
som forvaltes fornuftigt, har potentiale til 
at udvikle sig til fremgangsrige strategiske 
forbindelser, som er baseret på en fordeling af 
risici og fordele. Det er også vores opfattelse, at 
sådanne forbindelser rummer god mulighed for 
et godt forretningsmæssigt resultat bygget på et 
bæredygtigt grundlag.

SAMMEN ARBEJDER VI FoR AT FREMME 
BÆREDYgTIgHEDEN 

H&M kan med stolthed konstatere, at alle aktiviteter 
i virksomheden udføres på en måde, som er både 
økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtig. Vi 
forventer det samme af alle vores leverandører og 
forretningspartnere, og vi arbejder for at fremme de 
bæredygtige aktiviteter blandt vores 
partnere i hele værdikæden.

VI RESPEKTERER MENNESKERETTIgHEDER 
I ALLE VoRES AKTIVITETER 
Vi har forpligtet os til at respektere 
menneskerettigheder i alle vores aktiviteter, vores 
værdikæde og de samfund, hvor vi har aktiviteter. 
Vi forsøger at undgå enhver form for negativ 
indvirkning på menneskerettigheder, og vi bruger 
vores indflydelse til at fremme opfyldelsen 
af menneskerettigheder.
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Relationen med andre 
interessenter 
H&M forpligter sig til at indgå i et tæt og åbent 
samarbejde med vores mange interessenter. Det gælder 
bl.a. gennemsigtig information, der har til formål at 
opfylde behovene hos vores forskellige interessenter. 

DIALog og SAMARBEJDE MED 
VoRES INTERESSENTER
H&M gør i årets løb en indsats for at opretholde 
en regelmæssig dialog med vores interessenter, 
f.eks. leverandører og deres medarbejdere, 
de omkringliggende samfund, Ngo’er (ikke-
statslige organisationer), Igo’er (mellemstatslige 
organisationer), politiske beslutningstagere, 
erhvervsledere og aktionærer. Det er et arbejde, 
vi udfører løbende i form af regelmæssige møder, 
dedikerede undersøgelser og aktiv deltagelse 
i forskellige initiativer etableret af forskellige 
interessenter. Vi samarbejder aktivt med vores 
interessenter for at forbedre H&M’s resultat som 
virksomhed og som medspiller i samfundet.

EN goD, LANgSIgTET LØNSoMHED gØR 
DET MULIgT FoR oS AT oPFYLDE 
VoRES FoRPLIgTELSER 
En god, langsigtet lønsomhed har afgørende 
betydning for H&M og også for vores interessenter. 
En høj betalingsevne sikrer på langt sigt stabilitet 
og sikkerhed for vores medarbejdere. Når vi skaber 
overskud og indtager en stærk økonomisk position, 
kan vi opfylde vores ansvar.

KoRREKT, NEUTRAL og 
gENNEMSIgTIg KoMMUNIKATIoN 
H&M har været noteret på børsen i Stockholm siden 
1974, og vi har en åben dialog med aktiemarkedet 
og medierne. Vores kommunikation er korrekt, 
neutral og gennemsigtig, og den overholder 
gældende love og bestemmelser. Vi efterlever 
de informationsbestemmelser, som er fastsat af 

NASDAQ oMX Stockholm. Vi udgiver en gang 
om året en bæredygtighedsrapport. Vi benytter 
gRI’s (global Reporting Initiative) retningslinjer 
for bæredygtighedsrapportering og det tilhørende 
branchetillæg for beklædnings- og fodtøjsindustrien 
(Apparel and Footwear Sector Supplement), og vi 
håndhæver principperne i FN’s global Compact som 
grundlag for vores bæredygtighedsrapportering.

FAIR KoNKURRENCE 
H&M støtter fair konkurrence, og vores aktiviteter 
udføres i et åbent markedsmiljø.

INSIDERHANDEL 
Medarbejdere, som har insiderinformation om 
H&M, skal handle i overensstemmelse med 
gældende bestemmelser om insiderhandel. H&M’s 
insiderinformation er ikke-offentlig information, 
som formodes at kunne få en betydelig indvirkning 
på handelsprisen på H&M’s aktie.

VI oVERHoLDER ALTID SKATTELoVgIVNINgEN
H&M overholder til enhver tid skattelovgivningen, 
og vores skattepolitik afspejler de aktiviteter, vi 

udøver. H&M betaler skat inden for de angivne 
frister. Vi afgiver uden forsinkelse enhver 
form for information, der begæres af relevante 
skattemyndigheder med henblik på at fastsætte 
virksomhedens skattemæssige forpligtelser. 
H&M’s interne transaktionsmodel er helt i 
overensstemmelse med oECD’s retningslinjer for 
fastsættelse af interne afregningspriser.

PoLITIK
H&M yder ikke direkte finansielle bidrag til 
enkeltpolitikere eller politiske partier.

H&M CoNSCIoUS FoUNDATIoN – 
gØR EN PoSITIV FoRSKEL 

Ud over vores arbejde med at støtte udvikling 
inden for bæredygtighed i hele værdikæden har vi 
gennem H&M Conscious Foundation fokus på at 
gøre en positiv forskel i dagligdagen for mennesker 
og samfund i de lande, hvor H&M har aktiviteter. 
Dette sker i tæt samarbejde med en række 
organisationer, både globalt og lokalt.
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Vi ved, at medarbejderne er nøglen til vores succes. 
For at vise vores påskønnelse har H&M etableret 
HIP – H&M Incentive Program – som siden 2011 har 
anerkendt vores medarbejderes daglige dedikation 
og langsigtede engagement. Programmet blev sat i 
gang med et væsentligt bidrag fra 
Stefan Persson-familien.

Når vores medarbejdere har været ansat fem år 
i H&M, begynder de at modtage HIP-andele de 
år, hvor der er midler til fordeling. Jo længere tid 
man har været medarbejder, jo flere HIP-andele 
modtager man. Så enkelt er det – og det samme 
princip gælder for alle medarbejdere i H&M-
koncernen i alle lande, uanset stilling, 
løn og ansættelseskontrakt.

Vores medarbejdere kan begynde at modtage 
udbetalinger fra HIP, når de fylder 62 år. Fra 2021 
gælder det dog, at vores medarbejdere kan vælge at 
modtage deres første udbetaling, så snart de har 
været ansat i H&M i ti år.

Detaljeret information om HIP, herunder 
forventede fremtidige udbetalinger, findes på 
hm.com og H&M Inside. 

Vilkår og regler kan på grund af lokal lovgivning variere fra land til land.

– for alle i H&M
HIP – H&M Incentive Program
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Code of Ethics 

Menneskerettighedspolitik 

Diskriminations- og ligestillingspolitik 

Mangfoldighedspolitik 

Chikanepolitik 

Sikkerhedspolitik 

Klagepolitik

Politik for alkohol og stoffer 

Whistleblowerpolitik 

Code of Conduct 

Bæredygtighedspolitik 

Produktpolitik 

Indkøbspolitik 

Finanspolitik 

Skattepolitik 

Kommunikationspolitik 

Reklamepolitik

Vi gennemgår løbende vores politikker og retningslinjer med 
henblik på at opdatere dem, og derfor kan nogle af de anførte 
politikker fra tid til anden ændre indhold og skifte navn. 

Retningslinjer og politikker gælder overalt i koncernen,  
men kan i visse tilfælde være tilpasset lokale/nationale  
love og bestemmelser.

Blandt de kodekser og politikker, 
som denne præsentation er 
baseret på, skal nævnes:


