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Nästa generation är vår passion. Det lilla barnets behov, utveckling och hälsa kommer alltid i första
hand när vi tar fram produkter. Dessa produkter ska kunna användas i generationer vilket ställer krav
på tidlös design och hög kvalitet i alla ingående detaljer och material. Alla våra produkter föds ur ett
verkligt behov och den som köper en produkt ska vara säker på att få stor nytta av den. Vår drivkraft
är att hela tiden utmana oss själva att hitta bättre och smartare lösningar. Vi är aldrig nöjda utan vi
fortsätter ständigt att förbättra våra produkter. Kvaliteten förbättras kontinuerligt och vi samlar in
kunskaper som används till utvecklingen av nya produkter.

Vår verksamhet

Att utvecklas hållbart

BabyBjörn utvecklar säkra och innovativa produkter för
småbarnsfamiljer. Målgruppen är framförallt gravida
och familjer med barn upp till tre år. Produkterna
säljs via återförsäljare och distributörer och genom
egen webbshop. Tillverkningen sker hos utomstående
leverantörer i Sverige, Turkiet, Kina, Vietnam och USA.

Vår utveckling är uppdelad i tre faser, där vi har tydliga
målsättningar för genomförandet.

Vår syn på hållbart företagande
BabyBjörns affärsidé bygger på att barn ska få leva och
växa upp i en trygg och säker miljö. Det är grundtanken
i allt från produktutvecklingsidé och materialval till
marknadsföring.
Den centrala tanken hos BabyBjörn är att främja
närheten mellan barn och föräldrar. Alla produkter vilar på
samma grundidé; ett barn som får vara nära sina föräldrar
utvecklas till en trygg individ.
För oss handlar hållbarhet om hur vi utvecklar
produkter, hur vi tar hand om medarbetare, leverantörer
och samarbetspartner samt hur vi ser på vår relation till
miljön.
Barnets och familjens behov av hälsa och trygghet
kommer alltid i första hand när vi utvecklar våra produkter.
Alla våra projekt gör avtryck på omgivningen och vi har ett
stort ansvar för hur vi påverkar samhället och miljön som
vi verkar i. Vi vill att framtida generationer ska få tillgång
till en hållbar värld där människa och miljö respekteras.
Vi lever naturligtvis upp till alla de standarder
och säkerhetsrekommendationer som finns för våra
produkter. De egna kraven är ofta högre ställda än
de generella riktlinjer som finns och vi arbetar med
många olika frivilliga certifieringar. Självklart gäller detta
hela tillverkningsprocessen och alla andra delar av vår
verksamhet.

Utforskande fas (2015-2016)
I den utforskande fasen genomförde vi mätningar och
kartläggningar för att skapa oss en god kännedom om vår
faktiska påverkan i alla led. Vi kartlade såväl miljömässig
som social påverkan och genomförde handlingsplaner för
förbättringar.
Minimerande fas (2017-2019)
I den minimerande fasen arbetar vi för att kontinuerligt
minska negativ påverkan av verksamheten i alla led.
Det rör såväl råvaror, produktion och transporter liksom
perspektiv både på påverkan på människor och miljö.
Målet är att vara en föregångare i vår bransch.
Utvecklande fas (2019-2020)
I den utvecklande fasen kommer vi ta större steg för att
bidra till en hållbar utveckling och utveckla vår positiva
påverkan. Det kan röra helt nya material och nya nivåer
av socialt engagemang i verksamheten.

Våra prioriteringar
En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är att svara an mot
förväntningar från våra viktigaste intressenter; barn och
vuxna som använder våra produkter, kunder, leverantörer
samt BabyBjörns medarbetare och ägare. I vår bedömning
och urval av områden som bedöms vara mest relevanta
för att minska risker och skapa hållbara värden tas dessa
intressenters åsikter i beaktande.

Områden i fokus

transport och förpackning är några av de stora
momenten som bedöms.
Eftersom majoriteten av all vår plasttillverkning
och montering finns i Småland i närheten av vårt
logistikcenter är transportsträckan där minimerad
Redan på idéstadiet är hållbarhet ett krav.
Utvecklingsprojekt tar från början materialåtgång i
beaktande, dels för produkten och dels för att minimera
spillmaterial i tillverkningen. Produktens volym och form
designas så att transporten blir så effektiv och hållbar
som möjligt. Vi utvärderar ständigt alternativa och mer
hållbara material för produkter såväl som förpackningar

Hållbar produktutveckling
– produkter som kan gå i arv

Produktsäkerhet och information
– tryggt och testat

BabyBjörns största bidrag till en hållbar utveckling är
att utveckla användbara produkter som håller länge,
ibland i generationer. Redan på ritbordsstadiet designar
vi produkter i mer hållbara material och med successivt
mindre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv, vilka ska
glädja och underlätta för barn och föräldrar.
I syfte att öka vår kunskap om vilken negativ
miljöpåverkan som orsakas av våra produkter har vi låtit
genomföra livscykelanalyser avseende klimatpåverkan,
vattenförbrukning, toxicitet, landanvändning, fossil
utarmning och metallutarmning för tre av våra viktigaste
produkter. Denna analys mäter produktens avtryck
på miljön från råmaterial till användning. Tillverkning,

Användarna av våra produkter är de allra känsligaste
och mest ömtåliga och deras välbefinnande är vår
drivkraft. Våra produkter bidrar därför till en sund
utveckling. Produktsäkerhet är därför vår absolut
viktigaste uppgift som prioriteras över alla andra krav.
För alla produkter som ska användas av nyfödda och
små barn vänder vi oss till medicinska specialister som
barnortopeder och neonatalläkare. De är rådgivande
vad gäller alla säkerhetsaspekter och vi följer alltid
deras rekommendationer – det kan handla om vad som
helst, såsom att designen ska vara riktig för barnets
höfter eller att det nyfödda barnet får ett tillräckligt
huvudstöd.

Följande områden är i fokus:
•
•
•
•
•
•
•

Hållbar produktutveckling
Produktsäkerhet och -information
Minskad resursanvändning
Begränsad klimatpåverkan
Giftfria produkter
Arbetsvillkor i produktionen – en hållbar värdekedja
Social hållbarhet

BabyBjörns produkter verifieras regelbundet mot
kraven i produktstandarder som EN (Europa), ASTM
(USA) och SG (Japan).
I vårt ansvar
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5 att instruktioner och manualer för
våra produkter är tydliga och lättförståeliga. Vår uppgift
är därför att även kunna förutse hur produkterna kan
felanvändas, så kallad forseeable use, och därmed
eliminera eller varna för dessa risker.
Kvalitet är ett av våra ledord och vår reklamationsfrekvens
(antal reklamerande produkter/antal sålda produkter)
är låg, 0,078% under verksamhetsåret 2017-18. Alla
kvalitetsproblem registreras och följs upp rigoröst.
Minskad resursanvändning
I syfte att öka vår kunskap om vilken negativ
miljöpåverkan som orsakas av våra produkter
har vi låtit genomföra livscykelanalyser avseende
klimatpåverkan, vattenförbrukning, toxicitet,
landanvändning, fossil utarmning och metallutarmning
för tre av våra viktigaste produkter.
Livscykelanalyserna visar att materialframställningen
är det mest resurskrävande i våra produkters livscykel,
medan miljöpåverkan i användarfasen är mycket liten.

Det finns alltså stor anledning för oss att välja våra
material med stor omsorg. Genom lång hållbarhet på
material minimeras våra produkters miljöpåverkan. Vi
utvärderar kontinuerligt nya material som2014-05-12
är mer hållbara
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– bioplast, återvunnen polyester, hampa och Tencel för
att nämna några. I samma anda utvärderar vi alternativ
till våra förpackningar, speciellt i nya projekt. Vi ska sträva
efter att ha förpackningar som ger ett mervärde för
konsumenten och därför är hållbara ur fler aspekter.
Bomull är ett fantastiskt material, men såväl odling som
bearbetning kräver stora mängder vatten, i områden
där vatten ofta är en bristvara. Vi strävar efter att våra
bomullsmaterial ska leva upp till kraven i Better Cotton
Initiative (BCI) och därmed minska vattenförbrukningen.
Under 2017 har vi infört BCI även i Kina, vilket innebär
att vi har uppnått vårt mål att använda högst 4%
konventionell bomull under verksamhetsåret 2018. På
https://bettercotton.org finns mer information om BCI.

Textila material

BabyBjörns klimatpåverkan (ton CO2e) VÅ 2016-17

Andel konventionell bomull i förhållande till total mängd
inköpt tyg till och med VÅ 2017-18
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Begränsad klimatpåverkan

Giftfria produkter

Vi vidtar åtgärder för att minska klimatpåverkan från
våra transporter av produkter. Bland annat har vi börjat
skicka tyger från leverantören i England direkt till fabrik
i Vietnam och ej genom vårt logistikcenter i Småland.
Tack vare färre transporter mellan England och Sverige
har vi eliminerat många mil lastbilstransporter årligen.
Även andra material och komponenter transporteras
i allt större utsträckning direkt från underleverantör
till producent. Till exempel ökar leveranserna av
volymkrävande komponenter direkt från tillverkare i
Nederländerna till sömnadsfabrikerna i Turkiet, Kina
och Vietnam. Vi förbereder också för att flytta sömnad
av en del babysittertyg som främst är för den asiatiska
marknaden, från Turkiet till Vietnam för att minska på
transporterna.
Vi gör årliga beräkningar av den klimatpåverkan
i form av koldioxidekvivalenter (CO2) som orsakas
av vår verksamhet – utsläpp från egenägda
fordon, energianvändning i lokaler, tjänsteresor,
materialförbrukning på kontor samt transport med lastbil,
båt och flyg.
BabyBjörns egna verksamhet gav upphov till 1860
ton CO2 verksamhetsår 2016-17. Frakt står för de
största utsläppen följt av tjänsteresor och lokaler
(uppvärmning, el etc.).

Vi har höga restriktioner på kemikalier i våra produkter,
eftersom barn är det viktigaste vi har och vi inte vill
utsätta dem eller deras föräldrar för hälsofarliga ämnen.
Farliga substanser i produkter kan dessutom läcka ut i
naturen vid till exempel tvätt i tvättmaskin och påverka
miljön på olika sätt och det vill vi inte medverka till.
Utöver att alla våra produkter uppfyller europeiska
och amerikanska standarder med särskilda regler för
kemikalier i produkter för barn, har vi valt att Oeko-Texcertifiera ( www.oeko-tex.com) alla våra textila produkter
som kommer i kontakt med barnet. Vi gör det för att ha
full kontroll på vad materialen innehåller samt att kunna
upptäcka eventuella skadliga substanser som ännu inte
förbjudits i EU och/eller USA.
Våra produkter testas regelbundet av internationellt
erkända och oberoende testinstitut, som till exempel
Bureau Veritas, Intertek och UL.
Arbetsvillkor i produktionen
– en hållbar värdekedja
De fabriker som tillverkar våra produkter är
utvalda utifrån villkoren att de skata stor hänsyn
till arbetsförhållanden samt kontinuerligt driva ett
förbättringsarbete för arbetsmiljön. Vår uppförandekod
innehåller de punkter vi aldrig kan kompromissa på.
Exempel på det är en säker arbetsmiljö, nödvändig
skyddsutrustning och nolltolerans mot barnarbete.
Uppförandekoden är ett avtal mellan oss och
våra leverantörer och ska finnas väl synlig för den
anställde. Leverantören garanterar även att eventuella

underleverantörer lever upp till vårt avtal.
Vi besöker våra tillverkningsställen kontinuerligt och
kontrollerar då att kraven uppfylls. Dessutom anlitar
vi utomstående testinstitut som gör oannonserade
inspektioner. Under VÅ 2018 genomfördes fyra
oannonserade besök av oberoende inspektörer i Kina,
Vietnam och Turkiet.
Anmärkningar som uppkom vid dessa besök gällde främst
arbetstider vilket är ett vanligt förekommande problem
i dessa länder. Övertidsarbete ska alltid vara frivilligt,
ersättas lagenligt och måste innebära en vilodag i veckan.

Styrande dokument

Social hållbarhet

- Oekotex Standard 100

BabyBjörns vision tar avstamp i Barnkonventionens
principer om barns rätt till en trygg miljö och uppväxt.
Vi vill bidra till att alla barn ska kunna få växa upp med
säkra och goda förutsättningar. En informationsbroschyr
till anställda finns om hur några av Barnkonventionens
principer präglar vårt arbete, och det gäller produkter
såväl som marknadsföring. Alla våra texter och bilder
ska alltid framställa barn och familjer på ett sunt och
respektfullt sätt. Marknadsföringen ska genomsyras av
jämställdhet och mångfald.
Vi stödjer många olika projekt världen över i behov av
produkter och under året har vi inlett ett samarbete med
Rädda Barnen. Ambitionen är att genom olika kampanjer
i våra sociala medier kunna bidra med mer pengar till
deras arbete för utsatta barn.
Genom de barnläkare vi samarbetar med stödjer vi
även forskningsprojekt inriktade på prematura barn.
Vi samarbetar med många olika hjälporganisationer
och alla produkter som av någon anledning inte kan säljas
på grund av ändrade färger eller förpackningar skänks till
dessa. Gnosjö Hjälper i Sverige och Good Foundation i
USA är exempel på dessa.
Organisation och styrning
Långsiktighet och hållbarhet är varandras förutsättningar.
Frågor om långsiktigt värdeskapande och hållbarhet är
en integrerad del av den övergripande styrningen av
företaget för vilket styrelse och VD är ytterst ansvariga.
Antikorruption
BabyBjörn accepterar ingen form av korruption i
verksamheten. I den uppförandekoden våra leverantörer
skrivit på förbinder de sig att arbeta mot korruption i alla
former inklusive utpressning och mutor.

Följande policydokument och riktlinjer ligger därmed till
grund för bolagets hållbarhetsarbete:
- Uppförandekod
- Diskriminering och jämställdhet
- Efterlevnadskrav miljö
- Miljöpolicy

- Produktstandarder
Bärselar: EN 13290-2, ASTM F2236
Resesäng: EN 716-1, ASTM F406, AS/NZS 2195,
CPN No.4 of 2008, Canada Playpen regulation
Vagga: EN 1130-1, ASTM F2194, Cribs, Cradles
and Bassinets Regulations (Canada)
Babysitter: EN 12790, ASTM F2167
Leksaker för babysitter: EN 71-1,2,3, ASTM F963,
Toys Regulations Canada, AS NZS ISO 8124-1,2,3
Matstol: EN 14988, ASTM F404
Barnsits: ASTM F2640
Dricksglas: EN 14350, EN 1186
Tallrik och bestick: EN 14372, EN 1186
Barnpall, Pottstol, Smart potta och Toalettsits: EN 71:3

Avvikelser
En visselblåsarfunktion finns etablerad i fabrikerna
för anonym rapportering av överträdelser av
uppförandekoden. BabyBjörns egen personal
uppmanas att rapportera avvikelser till antingen
närmsta chef, personalchef eller skyddsombud.
Under verksamhetsåret 2017-18 har inga anmälningar
om överträdelser av uppförandekoden eller andra
regelöverträdelser inkommit.

www.babybjorn.com

