
Corporate  
Social  
ResponsibilityC S R

Denne redegørelse udgør en del af ledelsesberetnin-
gen i årsrapporten for BabySam A/S for 2016/17. 
Redegørelsen dækker perioden 1. oktober 2016 til 30. 
september 2017.
Vi har i denne periode øget vores fokus på social 
ansvarlighed. Vi har således fortsat vores rejse mod 
et mere systematisk og strategisk arbejde med CSR. 
Vores initiativer i perioden har været centreret om-
kring de fire fokusområder som vi definerede i vores 
CSR strategi i 15/16. Vi havde en ambition om, at vi 
i år skulle igangsætte aktiviteter inden for alle fire 
områder - det har vi haft succes med. Vi kan dermed 
rapportere på alle fire områder samt definere vores 
vision for vores arbejde med social ansvarlighed i 
fremtiden. 
Vi arbejder løbende for at sikre Det gode børneliv 
gennem en ansvarlig praksis.

Det er BabySams politik, at produkter som er solgt i 
koncernen er produceret under bæredygtige forhold 
både i forhold til miljø og menneskerettigheder. 
Leverandører og samarbejdspartnere skal garantere, 
at lovgivning inden for produktområdet overholdes og 
som minimum lever op til gældende lovgivning i Dan-
mark og EU, således der ikke sker brud på nationale 
regler og lovgivning gældende indenfor produktion. 
Endvidere opfordres leverandørerne til at følge ”The 
10 Global Compact Principles by the United Nations”. 
Disse krav er inkluderet i BabySams Code of Conduct 
som er en forudsætning for nye samarbejder med 
BabySam. Eksisterende samarbejdspartnere opfor-
dres ligeledes til at følge de ti principper og denne 
opfordring er inkluderet i samarbejdsaftaler med 
leverandører.

I BabySam tror vi på  
at en god start på eget 
liv er grundstenen for 
selv at skabe det gode  

Børneliv. 

a

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar,  
jf. årsregnskabslovens §99 a



Det gode købmandskab 
Gennem godt købmandskab er det vores ambition at sørge for bæredygtige produkter til 
de mindste samtidig med, at vi integrerer en cirkulær tankegang i vores forretning.

Det gode  
børneliv

Vores initiativer dækker 
både miljø, klima, etik 

og mennesker.

r

Det gode miljø og klima 
Vi tager aktiv stilling til vores påvirkning af den verden vi er en del af. Vi vil sikre, at der 
altid er et miljøvenligt valg og at vi fortæller hvordan vores produkter påvirker miljøet. Vi vil 
samtidig sikre bevidsthed omkring vores aftryk på miljø og klima så vi har dette med i vores 
overvejelser når vi træffer beslutninger som påvirker dette. 

Den gode arbejdsplads
En god og udviklende arbejdsplads bidrager til en tryg tilværelse med plads til at skabe det 
gode Børneliv. I BabySam er det vigtigt for os, at vores medarbejdere har mulighed for at 
udvikle sig i deres arbejde. Vi rekrutterer og forfremmer helst internt når vi har ledige stil-
linger, vi arbejder målrettet med vores talenter så vi sikrer den interne succession. Vi ønsker 
at fremstå som en attraktiv og ansvarlig arbejdsplads med rig mulighed for både faglig og 
personlig udvikling.

Den gode praksis
Vi kan gøre en forskel i vores verden ved at sikre, at vi praktiserer vores forretning ud fra 
en forudsætning om at sætte et positivt aftryk på vores fælles verden. Vores praksis skal 
derfor altid udspringe af det gode.

I BabySam tror vi på at en god start på eget liv er 
grundstenen for selv at skabe det gode Børneliv. 
Vi har derfor koncentreret vores arbejde med soci-
al ansvarlighed omring Det gode Børneliv. 
Under dette, har vi vores fire fokusområder som 
vi arbejder med for at sikre, at vores initiativer 
dækker både miljø, klima, etik og mennesker.



Initiativer  
2016/2017

Det gode  
børneliv

I 16/17 har vi påbegyndt en rejse mod at blive mere be-
vidste om vores logistiske aftryk og hvordan vi påvirker 
verden omkring os.
Vi har øget vores fokus på vores procedurer og på 
hvordan vi håndterer vores logi-
stiske setup, herunder hvordan vi 
sender varer mellem vores lokatio-
ner og ud til vores kunder.
For at optimere dette, er vi begyndt 
at sende nogle varer direkte fra 
vores lager i Aabenraa til kunderne. 
Projektet er startet i august 2017 
og ved udgangen af september 
2017 har vi allerede sendt 68 paller 
direkte til vores kunder i stedet for 
sende dem til vores e-commerce lager i Snedsted først. 
Ved udgangen af året er vi stadig ved at evaluere 
projektet og vurderer hvordan det fremtidige logistiske 
setup skal være. Vi har med dette initiativ reduceret 

transporten af varer mellem vores to lagerlokationer 
og dermed reduceret vores CO2 emission.
Det er meget vigtigt for os at reducere vores klimapå-
virkning og påvirkning af miljøet mest muligt, vi har 

et ønske om at bidrage til at skabe en mere 
bæredygtig verden som vil bestå for kom-
mende generationer. Vi arbejder derfor med 
en bevidsthed om vores klimapåvirkning og 
med at reducere vores klimaaftryk fx ved at 
reducere vores CO2 emission, elforbrug osv.
Vi har startet et projekt hvor vi har undersøgt 
de økonomiske og miljømæssige muligheder 
i at udskifte belysningen i vores butikker til 
LED. Vores pilotprojekt er BabySam Tåstrup 
hvor vi har besluttet at udskifte belysningen 

til LED i oktober 2017. Vi forventer, at dette vil medfø-
re en besparelse på ca. 45.000 kWh om året i Baby-
Sam Tåstrup.

Vi har et ønske 
om at bidrage til 
at skabe en mere 
bæredygtig verden 
som vil bestå for 
kommende genera-
tioner

Det gode købmandsskab, det gode klima og miljø



Vi arbejder konstant for at forbedre arbejdsforholde-
ne for vores medarbejdere og det er vigtigt for os at 
kunne garantere et sikkert arbejdsmiljø for alle vores 
medarbejdere.
I 16/17 har vi startet et Talent Management projekt 
som skal sikre, at vi hele tiden arbejder med og moti-
verer vores talenter til at udvikle sig i vores organisa-
tion. Vi er meget begejstrede over og stolte af, at vi i 
næsten hver anden lederrekruttering har formået at 

rekruttere internt. Vi har i dette år forfremmet ti med-
arbejdere til Souschef, Butikschef eller givet eksiste-
rende Butikschefer nye udfordringer. Vi har i perioden 
rekrutteret tolv Souschefer eller Butikschefer eksternt.
Vi har også øget vores fokus på arbejdsmiljøet og vi 
har dermed etableret en ny arbejdsmiljøorganisation 
(AMO) for at sikre, at vi overholder alle gældende love 
og regler indenfor arbejdsmiljøområdet.

Den gode arbejdsplads

Øget fokus på  
arbejdsmiljø

I BabySam er det helt grundlæggende for os at vores 
praksis er god og etisk korrekt. Vi har indgået et 
samarbejde med Mødrehjælpen for at 
bidrage til det gode arbejde de gør for 
børn og deres familier. I 16/17 har vi haft et 
godt samarbejde med vores leverandører 
om at give donationer til Mødrehjælpen. I 
vinteren 2016 samlede vi flyverdragter ind 
til Mødrehjælpen, kunder kunne aflevere 
deres brugte flyverdragt i vores butikker 
og som tak få en voucher på 200 kroner til 
køb af en ny flyverdragt. De brugte flyverdragter kom 
direkte til Mødrehjælpen som solgte dem i deres butik-
ker. Vi støttede også deres jule- og sommerindsamling 
i samarbejde med vores leverandører. Vi har et løbende 
samarbejde med Mødrehjælpen som vi arbejder på at 
forankre endnu dybere i vores organisationer. 

For at sikre, at alle produkter som sælges i koncernen 
er produceret under bæredygtige forhold har vi i 16/17 

udarbejdet vores Code of Conduct. Dette 
var en af vores målsætninger for året og 
det er lykkedes os at definere hvordan vi 
ønsker at praktisere vores forretning. Ved 
udgangen af året er vi klar til at implemen-
tere vores code hos vores leverandører.
Vi ønsker at vise vores kunder, at vi i Baby-
Sam passer på dem og på samfundet. 
De fire områder som vi har valgt at rap-

portere på, dækker både sociale og menneskeretslige 
temaer og går ud over hvad der er påkrævet af dansk 
lov. Med dette ønsker vi at vise, at vi er en moderne og 
ansvarlig organisation.  

Den gode praksis

 

Vi ønsker at vise  
vores kunder, at vi  
i BabySam passer  
på dem og på  
samfundet



for 2017/2018
Ambitioner

Det er BabySams ambition at fortsætte og udvide ar-
bejdet med social ansvarlighed i 17/18. I det forgangne 
år har vi allerede øget vores fokus og på mange måder 
fundet vores niche hvor vi kan skabe størst delt værdi. 
Vores fokus vil fortsat være Det gode 
børneliv og hvordan vi kan gøre en forskel 
for børn. 

Vi udvider vores samarbejde med Mødre-
hjælpen for at bidrage til, at deres vigtige 
arbejde kan spredes endnu mere i det 
Danske samfund. Vi starter et projekt 
hvor vores samarbejde med Mødrehjælpen 
vil blive endnu bedre forankret mellem 
vores butikker og deres lokale foreninger. 
Vi ønsker at udvide vores tidligere kam-
pagner med flyverdragter ved at indsamle tøj, legetøj 
og andre ting i vores butikker som kan doneres til den 
lokale Mødrehjælpen butik. Dette initiativ sikrer, at 
Mødrehjælpen har faste steder hvor de kan indsam-
le donationer til deres butikker. Varernes livscyklus 
forlænges samtidig i og med, at de bliver genbrugt og 
kan bringe glæde endnu en gang i stedet for at blive 
bortskaffet.
Vores engagement i Mødrehjælpens sommer- og jule-
kampagne vil forsætte og være endnu mere forankret 
grundet vores fortsatte samarbejde med dem.

Vi fortsætter vores arbejde indenfor både økonomi 
og miljø ved at øge vores fokus på vores logistiske 
aftryk og dermed fokusere på hvordan vi kan reducere 
vores påvirkning af miljøet og samtidig optimere vores 

processer. 
Vi installerer LED lys i BabySam Tå-
strup og vi har høje forventninger til 
reduktionen af kWh. Vi vil selvfølgelig 
evaluere projektet og vurdere om der 
skal installeres LED lys i flere butikker 
fremadrettet. 

Vi vil fortsat have fokus på den gode 
arbejdsplads og på at udvikle vores 
medarbejdere. Vores arbejde med 
arbejdsmiljøet og med vores Talent 

Management projekt vil fortsætte. Vi forventer også, 
at vi i året 17/18 vil optage mere end dobbelt så mange 
elever som vi gjorde i det forgangne år for at sikre en 
fortsat succession i vores butikker.

Vores Code of Conduct vil blive integreret i eksisteren-
de samarbejdsaftaler i løbet af 17/18. vi planlægger 
også at gennemføre en undersøgelse blandt vores 
leverandører for at kunne rapportere på forholdende 
længere ude i vores leverandørkæde. Vi forventer at 
denne vil blive gennemført i det første halvår 17/18. 

Vi udvider vores  
samarbejde med  
Mødrehjælpen for  
at bidrage til, at 
deres vigtige arbejde 
kan spredes endnu 
mere i det  
Danske samfund


