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Detta är koncernens hållbarhetsrapport. Rapporten är upprättad i 

enlighet med Årsredovisningslagens krav om hållbarhetsrapportering. 

Koncernen definierar hållbarhet i detta sammanhang som arbetet 

med miljöfrågor, korruption och mutor, personal, sociala frågor och 

mänskliga rättigheter.

HÅLLBARHETSRAPPORT
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Babyshop Groups affärsmodell består i att köpa barn-

och mammakläder samt alla typer av barntillbehör så som 

säkerhetsprodukter och barninredning från externa varumärken men 

även genom egen produktion, och erbjuda dessa till allmänheten 

genom försäljning via online- och offlinebutiker. 

Babyshop Group är en ledande aktör i mellan- och premiumsegmentet 

i Norden men säljer även till fler länder både inom, men också utanför, 

Europa via bolagets olika siter. 

Babyshop Group skapar värde genom att matcha utbud och 

efterfrågan på ett innovativt och konsumentvänligt sätt. 

Som online-återförsäljare är många av koncernens hållbarhetsrisker 

indirekta och relaterade till delar av försörjningskedjan. Koncernen har 

ingen omedelbar kontroll över hållbarhetsriskerna i försörjningskedjan, 

men kan vidta åtgärder för att ställa krav på leverantörerna och 

minimera risker. När det kommer till varorna vi själva producerar har vi 

bättre kontroll och kan direkt påverka produktionen. 

Genom en analys av verksamheten har koncernen identifierat 

huvudrisker kopplat till hållbarhet.

Identifierade direkta risker är huvudsakligen förknippade med 

koncernens verksamhet i hanteringscentret och som arbetsgivare.  

Babyshop Group består idag av 4 siter och 13 butiker (11 i Norge och 2 

i Stockholmsområdet). 

AFFÄRSMODELL
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”Vi brinner för att kunna erbjuda de absolut bästa produkterna som 

tillhör barnens värld, och för oss handlar hållbarhet om familjekedjan, 

precis som vi vill förbereda våra barn för framtiden vill vi förbereda 

framtiden för dem. 

Vi väljer att aktivt främja ekologiska och hållbara alternativ från 

produktsortiment till arbetsmiljö, att göra kloka val i allt som inkluderar 

vår verksamhet och vårt affärsområde är en självklarhet för oss. 

Vi slutar aldrig höja målet för hållbart entreprenörskap. För oss vilar 

aldrig kampen för att skapa en hållbar framtid för våra barn.”

Marcus Tagesson, 

VD Babyshop Group
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FOUR FAMILY BRANDS
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FOUR FAMILY BRANDS
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THE PHYSICAL BABYSHOP STORE CONCEPT 
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De största riskerna som Babyshop Group identifierat inom miljö är 

produktion av varor, transport, energiförbrukning, materialval samt 

hur vi jobbar med restmaterial och skräp. Vi är ansvariga för vårt 

egna arbete likväl som i kravställandet mot våra externa leverantörers 

arbete med dessa delar. 

Vårt egna arbete

Inom Babyshop Group återvinner vi alla kartonger och 

papperspåsar och jobbar konstant på hur vi kan minska avfallet i 

förpackningsprocessen, både förpacknings- och fyllnadsmaterial. 

Returer och reklamationer tas om hand på bästa möjliga sätt där både 

reservdelsförsörjning och välgörenhet är inkluderat för att minska 

svinnet och miljöpåverkan. 

Vi hyr begagnade kontorsmöbler till samtliga av våra kontor istället 

för att köpa nya och/eller slänga. Vi källsorterar och har sett över 

våra största klimatbovar och korrigerat dessa för att minska onödig 

energianvändning. 

Vi uppmanar alla leverantörer och externa samarbetspartners att 

skicka fakturor, lookbooks, kontrakt m.m. digitalt istället för på papper. 

Vi använder även digital arkivering av alla bokföringshandlingar, 

kontrakt och avtal så långt som möjligt. 

Vi har även tagit fram en resepolicy för bolagsgruppen som uppmuntrar 

till fler digitala möten och välplanerade och genomtänkta resor när 

dessa måste ske, exempel på detta är att vi alltid försöker välja det 

mest klimatsmarta sättet att resa på.

MILJÖ
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Babyshop Group har idag ca 15 egna varumärken 

inom gruppen. Det är alltifrån leksaker till skor, 

möbler, kläder och posters. För Babyshop Group 

är det självfallet lika viktigt inom våra egna 

som externa varumärken att vi följer de lagar och 

regler som krävs.

Sedan 2018 är vi medlemmar i Kemikaliegruppen, ett 

nätverk och kunskapsplattform som drivs av RISE. 

Genom vårt medlemskap får vi ta del av senaste 

nytt inom kemi- och miljörelaterade frågor samt får 

råd och stöttning i vårt dagliga arbete. 

Vårt största fokus är att alltid förmedla en 

säker produkt till våra kunder. Därför arbetar 

vi hela tiden aktivt med att säkerställa att 

våra produkter uppfyller EU:s lagkrav på både 

fysiska och kemiska egenskaper som t.ex. REACH 

och Stockholmskonventionen om långlivade 

organiska föroreningar.

Babyshop Group tar starkt avstånd från 

högflourerande ämnen och därmed är all 

vår egen tillverkning av ytterplagg och skor 

helt fri från flourkarboner. Vi använder oss 

istället av BIONIC-FINISH® ECO för att 

uppnå önskad effekt. Våra leverantörer för 

våra egna varumärken måste skriva under 

kemikaliekontrakt och ta del av vår restriktionslista.

Leverantörerna utvärderas även de med fokus på 

sociala förhållanden, ekonomiska förhållanden och 

hur hållbart de arbetar. För Babyshop Group är det 

viktigt att vi aktivt jobbar med att förbättra och 

arbeta med miljöfrågor. 

Under 2019 lanserar Babyshop Group ett GOTS 

certifierat varumärke som produceras i en av Indiens 

mest moderna WRAP-certifierade fabriker. Vid 

denna produktion kommer 95% av vattenåtgången 

från monsunregn och fabriken har solpaneler och 

vindkraftverk för egenförsörjning av energi.

Vi transporterar så effektivt vi kan med den minsta 

miljöpåverkan. Exempelvis undviker vi att flyga 

hem varor utan transporterar via båt eller tåg. Vi 

försöker succesivt öka andelen sortiment tillverkat 

i hållbara material och lägger även fokus på att 

utöka vårt miljöcertifierade sortiment.

Ett av våra mål för 2025 är att 100% av våra 

träprodukter ska vara FSC-märkta och att delar 

av vårt ytterklädes sortiment ska vara tillverkade 

i återvunnen plast från exempelvis gamla 

PET-flaskor och spillmaterial. Vi ser också att 

stora delar av våra plagg ska vara GRS cerifierade. 

Under 2020 kommer vi även börja fasa ut produkter 

tillverkade i PCV.

VÅRA VARUMÄRKEN

GOTS
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CERTIFIERINGAR

Babyshop Group vill erbjuda ett utbud av produkter som är tillverkade 

med hänsyn till människor och miljö. Därför arbetar vi i största möjliga 

mån med certifieringar som kan verifiera att produkterna är hållbart 

producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier. Nedan 

är ett urval av certifieringar som vi jobbar med.

Olika certifieringar ställer olika krav men gemensamt är att produkter 

måste inspekteras, kontrolleras och uppfylla de villkor som ställs enligt 

certifieringarna. Vilken certifiering en produkt uppfyller hittar du 

vanligen på tvättrådsetiketten eller på etiketten på produkten.

GOTS GLOBAL ORGANIC TEX TILE STANDARD

En  internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala 
och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att 
välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både 
miljö och socialt ansvar i hela kedjan.

https://www.global-standard.org/

Oeko-Tex
En STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifiering innebär att produkten uppfyller 
höga humanekologiska krav, d v s inte innehåller kemikalier i halter som är 
hälsoskadliga.

https://www.oeko-tex.com/

WRAP WORLDWIDE RESPONSIBLE ACCREDITED PRODUCTION

En oberoende, icke vinstdrivande organisation som ägnar sig åt 
marknadsföring och certifiering av laglig, human och etisk tillverkning 
över hela världen. WRAP främjar en uppförandekod som garanterar att 
centrala arbetsförhållanden uppfylls och praktiseras alltifrån industrigolvet 
till ledningskorridorerna. WRAP är certifierade och granskas av en tredje 
oberoende part.

http://www.wrapcompliance.org/
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FSC FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

En oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett 
miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av 
världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

https://se.fsc.org/se-se

GRS GLOBAL RECYCLING STANDARD

En internationell märkning för spårning av minst 50% återvunnet textilt 
material i en slutprodukt. Standarden tar hänsyn till hela kedjan och 
omfattar hela produkten eller tyget från råmaterial till slutlig produkt.

https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/
certification-programs/grs-global-recycle-standard

Svanen
Svanenmärket eller Nordic Swan är den officiella hållbarhetsmiljön för de 
nordiska länderna.

https://www.svanen.se/

OCS ORGANIC CONTENT STANDARD

En märkning för ekologiskt textilt material. Standarden bekräftar ekologiskt 
innehåll och mängd ekologiskt material i slutprodukten, genom att spåra och 
kontrollera processerna och dess ursprung.

http://www.ecocert.com/

CERTIFIERINGAR

REACH
Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd 
och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på 
användare av kemikalier

https://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION AND 
RESTRICTION OF CHEMICALS
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VÅR LAGERVERKSAMHET

Vår lagerverksamhet om 40 000 m2 är centralt belägen i Sverige, 

strax söder om Jönköping. Lagret är uppfört i två etapper, 2016 och 

2018 och byggt enligt normer som klart understiger högsta tillåtna 

energivärden. Se tabeller.

Energiberäkningen visar att byggnaden avseende energiprestanda 

angivet i primärenergital uppfyller BBR-kravet med en marginal på 32,6%.

Beräknad energiprestanda 

angivet i primärenergital.

53,9
(kWh/m2, år)

Högsta tillåtna energiprestanda 

angivet i primärenergital.

80,0
(kWh/m2, år)

Tabell 1.  Beräknad energiprestanda angivet i primärenergital och jämförelse mot krav.

Vad gäller genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för klimatskalet 

uppfylls kravet med en marginal om 60%. 

Beräknad U-medel

0,236
(W/m2, K)

Högsta tillåtna U-medel

0,600
(W/m2, K)

Tabell 2. Beräknad genomsnittlig värmegenomgångsefficient och jämförelse mot krav.
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SOCIALA FÖRHÅLLANDEN

När det kommer till riskerna inom sociala förhållanden måste vi hela 

tiden följa upp och säkerhetsställa att brott mot mänskliga- samt 

djurs rättigheter inte sker. En stor del av vårt arbete ligger även i att 

öka kvaliteten i de produkter vi säljer liksom i framtagandet av dessa 

produkter. 

Vi utvärderar kontinuerligt våra arbetsmetoder för att hitta bästa 

kvalitet, och våra produkter uppfyller alltid de europeiska standarderna 

för varje produktgrupp för att säkerställa att vi och våra produkter 

upprätthåller en reglerad kvalitetsnivå. Det finns inget viktigare än att 

sälja säkra, högkvalitativa produkter till våra kunder. De produkter som 

köps från oss är en investering för kunden som ska kunna användas 

om och om igen. Djurs välbefinnande är mycket viktigt för Babyshop 

Group, och vi är medvetna om de utmaningar som modeindustrin står 

inför när det gäller djurs välbefinnande och de etiska frågorna kring 

djurhantering. Vi har därför beslutat att inte sälja pälsprodukter. Det 

kan vara svårt att genomföra stora förändringar på egen hand, men 

alla kan göra något och tillsammans kan vi uppnå hållbarhetsmål och 

en bättre framtid för våra barn.

Mot bakgrund av detta har vi valt att samarbeta med ett antal 

organisationer genom åren som arbetar för att skapa en bättre värld. 

Organisationerna ligger nära våra hjärtan och med sitt viktiga arbete, 

höjer de frågor som är viktiga för oss.
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Vi stödjer Barncancerfonden

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer, idag kan 80% 

av barnen räddas. Barncancerfonden samfinansierar nästan alla 

forskningsprojekt relaterade till barncancer. Genom att stödja 

Barncancerfonden med olika marknadsföringsaktiviteter hoppas vi lyfta 

fram den akuta kampen mot sjukdomen och samla in medel för vidare 

forskning och stöd till barn och familjer som drabbats av sjukdomen.

Babyshopkoncernen har sedan 2009 stöttat Barncancerfonden både 

finansiellt och med marknadsaktiviteter som främjat fondinsamling 

genom till exempel kampanjkläder och försäljning av fondens egna 

ledningsreflexer.

Vi stödjer Rädda Barnen

Julen 2018 möjliggjorde Babyshop Group för 380 barn boende på 

asylboenden i Sverige att få varsin julklapp. Enligt Rädda Barnen 

var insatsen otroligt uppskattad och gav barnen och deras familjer 

fantastiskt mycket hopp och glädje.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN



15

Vi stödjer Ronald McDonald Barnfond

Ronald McDonald Barnfonds (RMBF) vision är att göra livet lättare för 

allvarligt sjuka barn och deras familjer i samband med behandlingar 

eller besök på landets sjukhus.

Genom att skapa lekfulla miljöer vid barnens mottagningar har Ronald 

McDonald House lyckats skapa en lekfull och säker levnadsomgivning 

som fungerar som ett “hem hemifrån” för allvarligt sjuka barn och 

deras familjer. Idag har Ronald McDonald Children’s Fund fem hus i 

Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala.

Genom att stödja Ronald McDonald Barnfond genom bland annat två 

unika välgörenhetspartnerskap, ger vi ekonomiskt stöd till fonden. År 

2016 - 2017 genom försäljning av ”Mucka Inte Collection”, ett samarbete 

mellan Laila Bagge, Babyshop Group och RMBF.

Och igen 2017-2018, genom försäljning av “Make a Save Collection”, 

som är ett samarbete mellan Henrik Lundqvist Foundation, Babyshop 

Group och RMBF har vi samlat in pengar till fonden som kan stödja 

deras viktiga arbete.

Vi stödjer Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och finns över 

hela världen. Organisationen består av miljontals volontärer som 

bestämde sig för att hjälpa andra människor. Röda Korset kämpar för 

att rädda liv och ge hopp till människor i nöd över hela världen och i 

Sverige, bland annat genom att distribuera mat, förebygga katastrofer 

och bidra till människans värme.

Babyshop Goup har stödt Röda Korsets samlingsprojekt genom att 

donera varor tex med skadade förpackningar, där en knapp saknas 

eller om plagget har en fläck.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
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Vi stödjer Wildhood Foundation

Vi på Babyshop Group värnar om biologisk mångfald och alla levande 

varelser på vår planet. För att skydda och bevara hotade arter som 

t.ex. elefanter och noshörningar för kommande generationer, stöder vi 

den svenska frivilligorganisationen Wildhood Foundation i sitt arbete 

för att stoppa tjuvjägare och djurlivshandel i Afrika.

Vi har valt att sponsra organisationen med hundar och tränare till 

dem som används för att skydda de vilda djuren i det kritiska området 

kring Kruger National Park, Sydafrika. Detta område är hem för en stor 

variation vilda djur och vår planetens största noshörningspopulation, 

vilket därför gör den mycket attraktiv för just tjuvjägare.

SOCIALA FÖRHÅLLANDEN
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PERSONAL

De största riskerna inom personal är ojämlikhet, 

orättvisa och arbetsmiljö.

På Babyshop Group förstår vi att mångfald leder till 

en bättre arbetsmiljö och en roligare arbetsplats. Vi 

är stolta över vår multikulturella organisation där kön, 

etnicitet, språk eller religion inte spelar någon roll för 

anställning eller ej. Det är kompetensen som räknas.

Beträffande vår arbetsmiljö har vi ett stort fokus på 

denna, både avseende de fysiska och psykosociala 

delarna. Vi arbetar kontinuerligt med medarbetarnas 

välbefinnande såväl som rutiner, policys och daglig 

arbetsmiljö. Information, utbildning och uppföljning 

sker kontinuerligt till alla medarbetare.

I och med våra årliga personalundersökningar 

vill vi kunna identifiera förbättringsområden, 

både relaterade till den fysiska och psykosociala 

arbetsmiljön liksom anställdas karriär- och 

personliga utveckling. Årligen görs även en 

lönekartläggning för att bekräfta att lönerna är 

jämlika mellan kollegor.

Vi förespråkar en god balans mellan arbete och 

fritid. Vi uppmuntrar både män och kvinnor till 

föräldraledighet och stöttar de som vill kombinera 

föräldraledighet med deltidsarbete.

I vår verksamhet i Storbritannien, där reglerna inte 

är lika generösa som i Sverige, har bolaget självt 

stöttat upp föräldrapenningen för våra brittiska 

kollegor. För kundservice, lagerverksamhet, butik 

och produktion finns tecknat Kollektivavtal.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Genom att alltid köpa varor som uppfyller standarden och 

genom att alltid välja leverantörer som följer uppförandekoden 

vill vi försäkra oss om att arbetsförhållandena för produktion 

överensstämmer med den fastställda normen. Det innebär 

bland annat att våra leverantörer uppfyller krav som reglerar 

tvångsarbete, lägsta ålder, fri rörlighet, lagring av ID och 

resehandlingar, icke-diskriminering, farligt arbete, arbetsmiljö, 

föreningsfrihet, skyddsutrustning, anställningsavtal, och ersättning. 

Alla leverantörer och fabriker som producerar åt Babyshop Group 

måste följa gruppens strikta guidelines och code of conduct som 

innehåller standarder enligt nedan:

FORCED AND 

COMPULSORY LABOUR2

CHILD
LABOUR1

3 DISCRIMINATION

4 FREEDOM OF ASSOCIATION AND 

COLLECTIVE BARGAINING

5 ADDITIONAL 

WORKERS RIGHTS:

- Identifications Documents

- Agency Workers

- Migrant Workers

- Respect and Dignity

- Employment Contracts

- Wages

- Working Hours

- Building Safety

- Fire Safety

- Accidents and First Aid

- Working Environment

- Acommodation
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En av våra största handelspartners har sedan 2004 varit medlemmar 

i amfori, den ledande globala näringslivsorganisationen för 

öppen och hållbar handel som idag har över 2300 medlemmar. 

En organisation som förbättrar social kompetens hos vår 

leveranskedja via amfori BSCI. Organisationens uppförandekod 

som bygger på bland annat FN’s deklaration för mänskliga 

rättigheter, OECD’s riktlinjer och ILO’s kärnkonventioner om 

grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Dessa 

innefattar bland annat rätten till fackföreningsfrihet, förbud mot 

diskriminering, garanti om korrekta löner och reglerad arbetstid.

Merparten av producenterna vi arbetar med har genomgått 

systematiska och oberoende uppföljningar av uppförandekoden. 

Samtliga revisioner genomförs av tredjepartscertifierade revisorer. 

För mer information om amfori BSCI, besök www.amfori.org. Utöver 

dessa tredjepartsrevisioner besöker vi med jämna mellanrum våra 

producenter för att följa upp våra revisioner på plats.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER




