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We make it work. At work

Lindbak er ett av Norges fremste selskap innen
produkter og tjenester til kontoret. Gjennom de
løsninger vi tilbyr, er vår visjon å skape effektivitet og
trivsel på norske arbeidsplasser. Samtidig ønsker vi
at våre løsninger og tjenester er med på å skape en
bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser.
Denne visjonen forplikter Lindbak til å endre
forretningsmodell, fra en ren lineær modell til en
mer sirkulær modell. Med støtte fra Innovasjon
Norge startet Lindbak høsten 2020 arbeidet med et
forprosjekt, med mål om å utvikle nye tjenester som
understøtter vår visjon for bærekraft. Eksempler
på slike tjenester er salg av brukte produkter til
kontoret, sensoranalyse for å kartlegge behov,
og tjenester for å forlenge produktenes levetid. I
forlengelsen av bærekraftsarbeidet i Lindbak har vi
etablert interne bærekraftsambassdører ved alle våre
lokasjoner. Ambassadørene har et særskilt fokus
på å fremme vårt bærekraftsarbeid og å bistå i
overgangen til en mer sirkulær forretningsmodell.
Som familieselskap har vi et perspektiv som
strekker seg over flere generasjoner. I et slikt
evighetsperspektiv er selskapet avhengig av å ta
gode valg for våre kunder, våre medarbeidere, vårt
samfunn og vårt selskap. Vi er nødt til å tilrettelegge
for ombruk og sirkularitet, vi er nødt til å redusere
materialforbruk og vi må jobbe for endringer i
arbeidsforhold i leverandørkjedene. For å sikre
fremdrift på vår målsetning, har vi forpliktet oss til å
rapportere på oppnåelsen av våre mål hvert eneste år.
Vår rapportering skal være åpen og transparent, og
revideres av tredjepart for å sikre at vi jobber proaktivt
med det vi lover.
Lindbak har som målsetning å være Norges ledende
aktør på bærekraftig utvikling innen våre bransjer.
Denne målsetningen forplikter, og selskapets totale
strategi bygger på dette fundamentet. For å lykkes
med dette arbeidet er kunde, leverandør og Lindbak
nødt til å samarbeide i større grad.

Jan Petter Lindbak
CEO og leder for bærekraftsarbeidet i Lindbak
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Lindbak tilbyr

Om Lindbak og vår
bærekraftsrapportering

Visjon
Vi skal skape økt trivsel
og effektivitet på norske
arbeidsplasser.

Lindbak AS er morselskap for en landsdekkende kjedevirksomhet
som jobber i det norske markedet for kontormøbler, kontormaskiner,
kaffe, print, kontorrekvisita, service og AV-løsninger. Lindbak tilbyr
effektivitetsøkende IT, interiør- og teknologiløsninger til arbeidsplassen.
Selskapet jobber opp mot både privat og offentlig sektor, og med kunder
innenfor flere ulike bransjer. Lindbak har i overkant av 10 000 kunder, og
omsetningen er fordelt på cirka 65 % offentlige kunder og 35 % private
virksomheter.

Interiør

Lyd og bilde

Utskriftstjenester

Lindbak sin verdikjede inkluderer leverandører (totalt ca. 700 leverandører)
fra hele verden, men hovedvekten av varekjøpet kommer fra norske
leverandører som har fokus på lokal tilhørighet og bærekraftig produksjon.
Kjeden driver fra 28 steder/kontorer over hele Norge, der hovedkontoret er
lokalisert i Trondheim.
Alle avdelingskontorene er sertifisert som Miljøfyrtårn, og konsernet er
med i returordningen for kasserte produkter og medlem av Grønt Punkt
Norge AS.

Forretningsidé

Lindbak skal skape
verdier for våre kunder
gjennom å tilby
rådgivning, tjenester
og produkter til
arbeidsplassen som
bidrar til økt effektivitet
og trivsel. Det vi gjør skal
være bærekraftig, det skal
inspirere til nyskapning
og det skal forenkle
hverdagen for våre
kunder.

Verdier

• Kundefokusert
• Engasjert
• Nyskapende

Kundeløfter

Nett

IT-løsninger

• Kvalitet i alle ledd
• Bærekraftig
• Enkel hverdag
• Smidig leveranse

Leie
Selskaper og enheter som er inkludert i rapporten:

Omsetning per
virksomhetsområde
LINDBAK AS

Offentlig sektor
Privat sektor

Kaffe/vann

Rådgiving

Rekvisita

Lindbak Troms AS
(100 %)

Lindbak Produktutleie
(100 %)

Lindbak Helgeland AS
(75 %)

Lindbak Sørvest AS
(96 %)

Lindbak Interiør AS
(92 %)

Lindbak Import AS
(100 %)

Lindbak Viken Vest AS
(51 %)
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65 %
35 %

Lindbak IT AS
(41 %)
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Driftssteder

102-1 Organisasjonsnavn
102-2 Aktiviteter, merkevarer, produkter og
tjenester

Kontor

28

102-3 Plassering av
hovedkontor
102-4 Plassering av
driftssteder

Leverandører

700

102-5 Eierskap og
juridisk informasjon
102-6 Markeder med
tilstedeværelse

Kunder

102-7 Organisasjonens
størrelse

10 000

102-9 Leverandørkjede
102-12 Eksterne tiltak
102-16 Verdier,
prinsipper, standarder og
normer for atferd
102-18 Styringsstruktur
102-45 Enheter som
inngår i konsernregnskapet

Standarder og normer for atferd

Selskapet har regler for ikke å diskriminere på bakgrunn av kjønn, alder, nedsatt
funksjonsevne, seksuell legning, nasjonal opprinnelse, hudfarge, religion eller
livssyn.

Selskapets størrelse og omfang

Omsetning i 2020 for Lindbak AS var på 473 773 tNOK. Egenkapitalen 94 689
tNOK og totalkapitalen 237 430 tNOK per 31.12.2020. Samlet omsetning i 2020
for hele konsernet, Lindbak Gruppen AS, var på 875 855 tNOK. Egenkapital og
totalkapital var per 31.12.20201 på henholdsvis 152 386 tNOK og 342 677 tNOK.1

Selskapsform og eierstruktur

Aksjonærer i Lindbak AS er Tore og Morten Lindbak, gjennom eierskap av
konsernspissen Lindbak Gruppen AS ved selskapene Lindbank AS og Shelter AS.

Øverste beslutningstaker for Lindbaks bærekraftsarbeid og
kontaktpunkt for spørsmål angående rapporten
Jan Petter Lindbak, CEO

Prosjektgruppe bærekraft

Jan Petter Lindbak (CEO), Simon Morseth (Salgsdirektør interiør), Ingunn Laugen
(Markeds- og kommunikasjonssjef), Keir Olsen (Direktør Teknologi og IT), Simon
Kahn (Anbuds- og fagleder Kaffe), Silje Færestrand (Leder HR og org. Utvikling),
Marianne Tronrud (Leder Lindbak Web), Sara Liholt (Interiørkonsulent og lokal
bærekraftsansvarlig) og Bjørn Reidar Lehn (Logistikksjef Trondheim).

1)

Stine Geving har hatt
internship i Lindbak
i 2020 og ble etter
dette ansatt som
digital markedsfører
i Lindbak. Hun er
også engasjert som
bærekraftsambassadør.
Les mer om hennes
reise her:

Omsetningen til Lindbak Gruppen AS inkluderer omsetning på 36,2 millioner i et datterselskap;
Lindbak Stormarkeder AS. Dette selskapet er ikke en del av bærekraftsrapporteringen.
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HØYERE

Det vesentlige

5

Etterlevelse av lover og
standarer for arbeidsmiljø

Første halvår 2020 gjennomførte Lindbak en
prosess for vesentlighetsanalyse i henhold til
rapporteringsstandarden Global Reporting Initiative
(GRI). Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO bisto
Lindbak i dette arbeidet. Vesentlighetsanalysen

KUNDER

Lindbaks vesentlighetsanalyse tar utgangspunkt
i Sustainability Accounting Standard Boards
(SASBs) rammeverk for vesentlige temaer for
næringsdrivende virksomheter. Analysen bygger på
både kvantitative og kvalitative undersøkelser blant
følgende interessentgrupper definert gjennom en
innledende interessentkartlegging:

BESKRIVENDE LEDD 2

SAMFUNN

2)

Beskrivende ledd inkluderer arkitekter og eiendomsaktører.
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ANSATTE

LEVERANDØRER

12 9
Produktdesign, materialbruk og sirkularitet

11 16

8

Menneskerettigheter og
samfunnsrelasjoner

Forretningsetikk
og konkurransefremmende adferd

12

8

Salgspraksis og
produktmerking

Leverandørkrav og oppfølging av etterlevelse

16

13

Datasikkerhet

Reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden

9
Robusthet i
forretningsmodell

12
Håndtering av
avfall og farlig avfall

16
Kunders
personvern

12
Produktkvalitet
og sikkerhet

Relevant for rapportering

HØY

EIER &
PREMISSGIVER

8

Ansattes helse og sikkerhet

Påvirkning på interessenters vurderinger og beslutninger

Lindbaks vesentlighetsanalyse

Funnene i denne vesentlighetsanalysen, inkludert
hvilken tematikk som er mest vesentlig, er styrende
for fokuset i Lindbaks bærekraftsrapportering.
Funnene danner også grunnlaget for hvilke temaspesifikke GRI-standarder Lindbak rapporterer på.

3

HØY

Våre rådgivere og selgere skal sørge for at de
produktene og tjenestene vi leverer faktisk fungerer
og gjør nytten slik det var tenkt, uansett om det er en
møbelleveranse, en printtjeneste, en kaffeløsning eller
en annen tjeneste for å øke trivsel og effektiviteten på
arbeidsplassen.

har sett nærmere på hvordan Lindbaks omgivelser
tilnærmer seg bærekraftig utvikling, hvilken bærekraftstematikk Lindbak kan øve størst innflytelse på
innen dimensjonene sosiale-, økonomiske- og klimaog miljømessige forhold, samt hvilke forventninger
Lindbaks interne og eksterne interessenter har til
arbeidet.

8

Ansattes engasjement,
mangfold og inkludering

8

We make it work. At work - Det er vårt slagord. Det signaliserer at det er ikke
produktene i seg selv som er viktige, det er effekten av det vi leverer som
betyr noe. Eller sagt på en annen måte: Det er en god dag i Lindbak når vi
skaper verdier for våre kunder.
I Lindbak er vi opptatt av at vår verdiskapning skal
være bærekraftig. Vi tror at framtidens vinnere
vil være de aktørene som utvikler og produserer
produkter og tjenester på en måte som forener
globalt samfunns- og miljømessig ansvar med egen
lønnsomhet. Her ønsker vi i Lindbak å være ledende.

3

Fokus for rapportering

Mulighet for bidrag til bærekraftig utvikling

Hovedfokus for rapportering

HØYERE

Vesentlighetsanalyse
Lindbak har i arbeidet med vesentlighetsanalysen
tilrettelagt for en bred involvering av interessenter
gjennom digitale undersøkelser, hvor blant annet alle
ansatte og eiere har blitt involvert og aktivt bedt om
å bidra. For leverandører, kunder og beskrivende ledd
har et tilfeldig representativt utvalg ligget til grunn for
undersøkelsene. Videre har den brede involveringen
gjennom digitale undersøkelser blitt supplert med
kvalitative undersøkelser blant utvalgte nøkkelinteressenter i nevnte grupper.

Temaene som utpekte seg som mest vesentlige
for de interne interessentene (ansatte og eiere), var
ansattes helse og sikkerhet, engasjement, involvering
og mangfold på arbeidsplassen og håndtering av
avfall. De mest vesentlige temaene for de eksterne
interessentene (kunder og leverandører) var etterlevelse av lover og standarder for arbeidsmiljøet,
reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden og
forretningsetikk.
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Blant temaene som utpekte seg som minst vesentlig
for Lindbak, kom vann og avløpshåndtering lavest ut
for alle interessentgruppene. Videre mente kunder
og leverandører at temaene om helse hos kunder,
fysiske virkninger av klimaendringer og tilgang og

04 | GRI-Indeks

rimelighet på kritiske tjenester var lite vesentlig. Blant
ansatte og eiere ble det også pekt på at temaene
om energiforbruk og energiledelse, samt tilnærming
til påvirkning på lovgivning og reguleringer var lite
vesentlig.

KLIMA OG MILJØ

REN ENERGI
TIL ALLE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

MINDRE
ULIKHET

Etterlevelse av lover og standarder for arbeidsmiljø

Ansattes engasjement, mangfold og inkludering

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET PÅ
LAND

Reduksjon av klimagassutslipp i verdikjeden

Helse hos kunder
Evne til å gi forbrukere produkter og tjenester som er i samsvar med forventninger knyttet til helse og ernæring

FORRETNINGSMODELL OG INNOVASJON

Luftkvalitet
Energiforbruk og energiledelse
Inkluderer styring av energieffektivitet og energimiks

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Produktdesign og sirkularitet
Livssykluspåvirkningene til produkter og tjenester

Vann og avløpshåndtering

Robusthet i forretningsmodell
Kapasitet til å håndtere risiko og muligheter knyttet til overgangen til en lav-karbon- og klimabegrenset økonomi, samt
vekst og etablering av nye markeder

Håndtering av avfall og farlig avfall
Økosystemer og mangfold av levende organismer
Fysiske virkninger av klimaendringer
Evne til å håndtere faktiske eller potensielle fysiske effekter av klimaendringer, f.eks. økt hyppighet og alvorlighetsgrad
av ekstremvær

SOSIALE FORHOLD

GOD
UTDANNING

Ansattes helse og sikkerhet

Gjennom vesentlighetsanalysen er følgende 26 temaer vurdert, hvorav de vesentlige er
presentert i figuren på forrige side:
RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

MENNESKER

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD
UTDANNING

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

MINDRE
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

Leverandørkrav og oppfølging av etterlevelse
Omfatter miljøansvar, menneskerettigheter, arbeidspraksis, etikk og forebygging av korrupsjon
Materialbruk og utnyttelsesgrad
Begrense materialbruk og øke utnyttelsesgrad gjennom bedre produktdesign, produksjon og gjenbruk, f.eks. ved bruk
av resirkulerte og fornybare materialer

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

LEDELSE OG STYRESETT
Menneskerettigheter og samfunnsrelasjoner
Med samfunnsrelasjoner menes samfunnsøkonomiske påvirkninger på samfunnet, samfunns-engasjement,
miljømessig rettferdighet, sysselsetting av lokale arbeidstakere og innvirkning på lokale bedrifter

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

Forretningsetikk

Datasikkerhet

Konkurransefremmende adferd
Bidrag til en sunn konkurransesituasjon som forhindrer for høye priser, dårlig kvalitet på produkter, tjenester og
ineffektivitet

Tilgang og rimelighet på kritiske tjenester
Universelle behov, for eksempel tilgjengelighet og rimelighet for helsehjelp, finansielle tjenester, hjelpemidler, utdanning
og telekommunikasjon

Tilnærming til påvirkning på lovgivning og reguleringer
Selskapets tilnærming til å samarbeide med tilsynsmyndigheter og drive påvirkningsarbeid mot lovgivende og
regulerende myndigheter

Produktkvalitet og sikkerhet
Evne til å tilby produkter og tjenester som oppfyller kundens forventninger med hensyn til deres helse- og
sikkerhetsegenskaper

Kritisk risikostyring for hendelser
Adresserer selskapets bruk av ledelses- og risikostyringssystemer for å minimere hendelser som kan ha et stort sosialt
og/eller miljømessig skadeomfang. Også knyttet til sikkerhetskulturen i selskapet

Salgspraksis og produktmerking
Sannferdig og nøyaktig markedsføringspraksis av tjenester og produkter. Ansvarlig markedsføringspraksis og etikk i
salgs- og utlånspraksis

Systemisk risikostyring
Risikostyring knyttet til svekkelse eller kollaps av systemer som økonomien og samfunnet er avhengige av. Dette
inkluderer finansielle systemer, naturressurssystemer og teknologiske systemer

Kunders personvern
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fra prosjektet
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Våre prioriterte bærekraftsmål
UTRYDDE
FATTIGDOM

Vår forpliktelse til FNs bærekraftsmål
I sin innledning til The Sustainable Development Goals Report 2020 slår FNs
generalsekretær António Guterres fast at Covid-19 pandemien har gitt arbeidet for
å nå FNs bærekraftsmål store utfordringer på flere områder. Det er derfor viktigere
enn noen gang å høyne ambisjon, mobilisering, ledelse og kollektiv handling, ikke
bare for å bekjempe Covid-19, men for å bli bedre sammen, vinne kappløpet mot
klimaendringer, utrydde fattigdom og ulikheter, styrke kvinners og jenters posisjon i
samfunnet og skape et mer inkluderende og rettferdig samfunn.

I Lindbak er vi derfor bevisste på at vi har et betydelig
ansvar for å bidra til å levere bærekraftig verdi til
samfunnet vi er en del av, og at dette nå er viktigere
enn noen gang.
Bærekraft gir oss også konkurransekraft, og i
Lindbak ønsker vi at FNs bærekraftsmål skal være
styrende i alt vi gjør. Fra høsten 2020 har Lindbak
styrket arbeidet med bærekraftsmålene gjennom
å integrere bærekraftsarbeidet i vår strategi- og
forretningsutvikling i tråd med FNs metodiske verktøy
«SDG Compass3» for å sikre systematisk og faglig
forankring av arbeidet og muligheten til å måle
resultatene.

FNs bærekraftsmål skal være styrende for
vårt bærekraftsarbeid og en integrert del av
våre forretningsstrategier
For at Lindbak skal være et selskap for fremtiden,
har vi i to år jobbet med bærekraftsmålene og
hvordan vi kan skape og levere bærekraftige
produkter og tjenester iht. disse. Høy kompetanse

3)

innen bærekraftsområde mener vi er nøkkelen til å
gjennomføre de nødvendige tiltakene, og gjennom
Lindbak Akademiet jobber vi systematisk med å
utdanne alle våre ansatte på hvordan vi kan etterleve
disse målene.
Et sentralt første mål med prosessen er en
bred involvering, forankring og mobilisering av
organisasjonen, for å sikre at vår forpliktelse til
bærekraftig utvikling blir en del av den naturlige
tankegangen for alle ansatte - i alt vi gjør.
Gjennom intervjuer og digitale undersøkelser knyttet
til arbeidet med Lindbaks vesentlighetsanalyse, har
hele Lindbak-organisasjonen, i tillegg til Lindbaks
eksterne interessentgrupper, blitt forespurt om
å gi innspill til hvilken tematikk knyttet til de 17
bærekraftsmålene de mener er mest relevant for
Lindbak. Basert på disse undersøkelsene, og vårt
tidligere arbeid med bærekraftsmålene, har Lindbak
valgt foreløpig å peke på fire bærekraftsmål som vi
mener er mest relevant for oss å prioritere.
Gjennom den videre prosessen vil vi gjøre vårt
endelige valg av hvilke bærekraftsmål vi skal forplikte
oss spesielt til.

SDG Compass er et metodisk verktøy utviklet for å støtte selskaper i å tilpasse strategiene til SDG-ene (the Sustainable Development Goals
FNs bærekraftsmål), samt for å måle og administrere deres bidrag.
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ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

LIVET PÅ
LAND

Prioriterte
bærekraftsmål
LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

INDUSTRI,
INNOVASJON OG
INFRASTRUKTUR

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

MINDRE
ULIKHET

GOD
UTDANNING

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

RENT VANN OG GODE
SANITÆRFORHOLD

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Hvordan vi påvirker og kan utgjøre en forskjell
Lindbak jobber aktivt med å øke kvinneandelen i selskapet og særskilt i ledende posisjoner. Lindbak har
for stor undervekt av kvinner i organisasjonen, men med målrettet arbeid har vi nå økt kvinneandelen
betydelig. Kvinneandelen i ledende stillinger var i 2020 på 30,8 %. Vi har kommet langt med å ha likelønn
i de fleste ledd i organisasjonen, hvor brutto årslønn ekskl. provisjoner og bonuser for kvinner i prosent
av menns i 2020 var på 102,55 %. Vi har en målsetning om 40 % kvinneandel i lederstillinger og 50 % i
salgsroller. Vi jobber også aktivt for kvinners rettigheter i leverandørleddet.
Lindbak jobber med oppfølging av leverandørkjeden ned til tredje nivå fra egen organisasjon gjennom:
• Å følge Etisk Handel Norge sin veiledning for egen innsats for etisk handel
• Oppfølging av at arbeidstageres rettigheter er ivaretatt i henhold til ILO-konvensjoner
• Få leverandørkjedekart fra produsentene, og foreta risikovurdering ut ifra leverandørkjedekartene
(ITUC)
Lindbak arbeider med utvikling av tjenester og løsninger i tilknytning til produkter som fokuserer på
bærekraftige og langsiktige løsninger, med tilhørende merking. LINDBAK smidig kontor favner vår satsing
på utvikling av tjenester med et bærekraftig og sirkulært avtrykk.
Ved at Lindbak tilbyr produkter fra produsenter som innfrir våre kunders krav, og utfordrer våre
leverandører på sertifikater, merking mv. dreies innkjøpsmønsteret. Oppfølging av EPD-merking, med mål
om å redusere CO2-avtrykket på solgte produkter med 10 % innen 2 år.

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

Lindbak vil vi bidra, både direkte og gjennom påvirkning av våre interessenter, til å redusere utslipp for at
temperaturøkningene begrenses i tråd med Parisavtalens mål. Dette følger iblant annet opp gjennom:
• Alle våre virksomheter skal være i grønne bygg innen 2030
• Obligatorisk skolering på bærekraft gjennom Akademiet
• Skolering av sirkulære rådgivere og bærekraftsambassadører på alle våre lokasjoner
• Miljøledelse internt gjennom Miljøfyrtårn
• Mer effektiv transport og grønnere transportflåte (Innen 5 år skal halve bilparken være elektrisk eller
gå på biodrivstoff)
• Vi skal redusere drivstofforbruket med 10 % hvert år
• Vi skal redusere våre reiseutslipp med 20 %
• Alle våre sjåfører skal ha opplæring i lavutslippskjøring
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Sentrale nøkkeltall

Bærekraft i Lindbak 2020

Den sosiale dimensjonen
Kvinner i ledende stillinger i % av totale
lederstillinger

Den økonomiske dimensjonen

% av total

Omsetning

Driftsresultat

4

5

millioner kroner
(2019: 903)

3 495

(2019: 3 716)

Gjennomført årlig utviklingssamtaler i % av antall ansatte

36

875,9

Timer kursing

millioner kroner

30,8 %

(2019: 43,6)

56,6 %
(2019: 77,5 %)

(2019: 27,7 %)

Gjennomsnittslønn (brutto
årslønn eksklusiv bonuser og
provisjoner)/Indeks - kvinners
lønn i % av menns lønn

Skattekostnad på
ordinært resultat6

8,6

102,55 %

Sykefravær

(2019: 101,88 %)

%

millioner kroner

Nyansatte

(2019: 11,4)

32

7,2 %

4,5,6) Tall for Lindbak Gruppen AS, som også inkluderer Lindbak Stormarkeder AS
som ikke er en del av denne bærekraftsrapporten.

(2019: 41)

(2019: 6,6 %)

Årsverk total

Klima- og miljødimensjoner

267

Kvinner 80
Menn 187

(2019: 225 (kvinner 66, menn 159))

86,5 %

Gjenvinningsgrad avfall
(2019: 81,7 %)
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969,63
Tonn utslipp CO2e

(2019: 1 345,15 tonn)

3,5 %

Andel elektriske kjøretøy
(2019: 5,4 %)

Skader 2019 og 2020

3

Antall rapporterte
skader – H1

0

Medarbeidere omfattet av
konsernets personalforsikring

Antall rapporterte
skader – H2

100 %

(2019: 100 %)
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bedre forståelse for forretningsprosessene, og nyttig
kunnskap og trening i bl.a. kalkuleringsverktøy. Slike
ting setter seg bedre når man også får trent på dem.

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

- I Lindbak får jeg brukt kompetansen min
og utviklet meg videre. Dette er den første
jobben hvor jeg ikke sitter og ser på klokka
og lurer på om dagen ikke snart er ferdig.

Når jeg utvikler meg
– utvikler Lindbak seg

- En god dag for meg er å skape verdifulle og
bærekraftige løsninger for kundene.
– I det første møtet deltok Truls og en kollega, Cecilie,
og de ga uttrykk for at de så mitt store engasjement
og litt rare interesser som veldig positivt. Selv om jeg
ikke visste hva jeg gikk til, var magefølelsen veldig
god på at dette ville være et godt sted å jobbe, og
hvor jeg ville få muligheter til å utvikle meg, sier Sara.

Lindbak Akademiet – opplæringsløp i Lindbak

Sara startet 1. juni 2019, og før sommerferien hadde
hun både vært gjennom programmet NY I LINDBAK
og deltatt på Kremmerskolen, Lindbaks egen
salgsopplæring, sammen med nyansatte fra andre
avdelinger rundt i landet.
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Klimaundersøkelse
Jeg har mulighet til å utvikle min
faglige kompetanse

Spennende utfordringer og mye ansvar på
kort tid

I Lindbak mener vi at styrken i et selskap
ligger i de menneskene som jobber her. Det
er derfor vårt mål at alle skal få bruke sine
skapende evner til det beste for både
bedriften og egen utvikling. Evnen til å skape
en attraktiv arbeidsplass og bevare en god
arbeidskultur, står høyt på dagsorden hos
Lindbak sine ledere, og for oss er det viktig
at vi har de beste menneskene på rett sted.
Sara Liholt (32) er en av dem vi ønsket
velkommen som ny selger på interiør,
sommeren 2019.
Noen år tidligere skrev Sara bacheloroppgave på
visuell kommunikasjon, for avdelingen som da het
Moderne Rom. Etter tre år med utenlandsstudier,
var hun tilbake i Norge og stod som jobbsøker på
LinkedIn. Daglig leder Truls Moholdt var opptatt av
å finne den riktige personen da Lindbak Viken Vest
skulle rekruttere ny selger. Han hadde ikke glemt
studenten som gjorde inntrykk på han noen år
tidligere. Han tok derfor kontakt med Sara, og slik
fortsatte hennes reise i Lindbak.

deltaker i Prosjektgruppa Bærekraft får jeg aktivt
bidra til å utvikle Lindbak i en mer bærekraftig retning.
Det er jo utvikling begge deler handler om.

I løpet av sitt første halvår opplevde Sara å bli kastet
ut i spennende utfordringer, og etter to måneder
hadde hun ansvar for sitt første kundeprosjekt alene.
- Det er på godt og vondt å få et prosjekt i fanget,
men jeg lærte veldig mye av det. Jeg opplever at vi
som team forventer mye av hverandre, men vi har
også frihet til å gjøre det vi mener er smart. Det er
ingen som sitter over skulderen og passer på.
Jeg føler at jeg har frihet og ansvar til å ta gode
beslutninger samtidig som det er rom for å gjøre feil.

- Som nyansatt gjennomgår man hele personalhåndboken, og vi fikk ellers en god oversikt over
innholdet i NY I LINDBAK, med sine opplæringsvideoer og tester. Det var satt av godt med tid til
å gjennomgå dette. Vi fikk dermed god innføring i
hvilke arbeidsverktøy vi har til rådighet- blant annet
Kunnskapsportalen som jeg i dag bruker som
oppslagsverk når jeg sitter fast på noe.
Som en del av NY I LINDBAK hadde jeg en
samtale med Lindbaks CEO, Jan Petter Lindbak. I
møte med han opplevde jeg en genuin interesse for
meg som person, og hva jeg kunne bidra med inn i
Lindbak. Selv om dette var litt skummelt, var det mest
av alt veldig positivt. I løpet av samtalen kom vi også
inn på min interesse og kompetanse om bærekraftig
utvikling. - At den som sitter på toppen er oppriktig
interessert i å vite hvem jeg er, opplevde jeg som
veldig positivt, forteller en engasjert Sara.
- Det ble også naturlig at jeg ble med på flere
prosjekter, og dette lærte jeg mye av. I starten deltok
jeg på møter med leverandører, og arenaer som
Designers Saturday og Stockholmsmessen har
vært gode kunnskapsarenaer for meg det siste året.
Kremmerskolen ga meg følelsen av å være en del
av noe større enn vår avdeling i Drammen, og det var
fint å møte kolleger fra andre avdelinger. Jeg fikk her

En dag jeg hadde mange spørsmål til Truls, tikket det
inn en melding på telefonen fra han med link til Trond
Viggo Torgersens sang «Du må tenke sjæl». Da ble
det skikkelig latter på oss begge. Det er godt å vite at
vi kan ha det slik på jobb.

Lindbak tar ansvar når jeg får ta ansvar

Sara jobber nå som salgskonsulent på interiør,
og er bærekraftsansvarlig lokalt. Hun er i tillegg
lokal bærekraftsambassadør, som skal bidra til
at bærekraftig utvikling blir en integrert del av
forretningsdriften til Lindbak. Ved å sette fokus på
dette internt, håper Sara at vi også øker kunnskapen
og engasjementet til de mange medarbeidere og
kundene, slik at vi bidrar til bærekraftig utvikling og en
mer bærekraftig fremtid på norske arbeidsplasser.
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Rangert: 1 - veldig dårlig til 6 - veldig bra, 7 - ikke aktuelt

- At dette området er viktig for firmaet, gjør at jeg får
jobbe med noe som viktig for meg. Her spiller min
leder en viktig rolle - han gir meg rom til å være en
del av prosjektet, og setter av tid til dette. Å få være
inkludert i denne arbeidsgruppen og utviklingsteamet
setter jeg veldig pris på. Det er med på å utvikle meg
videre og gir meg mye motivasjon. Dette er den første
jobben hvor jeg ikke sitter og ser på klokka og lurer på
om dagen ikke snart er ferdig.
En god dag for meg er å skape verdifulle og
bærekraftige løsninger for kundene. Her får jeg brukt
tankemønsteret fra studieløpet mitt, og gjennom
arbeidet som bærekraftsambassadør og som

Sara deltok i 2019 på Kremmerskole i Lindbaks lokaler i
Trondheim sammen med andre selgerkollegaer.
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GOD HELSE OG
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BREEAM-sertifiserte bygg gir gevinster som
lavere energiforbruk og bedre trivsel
Lindbak har et uttalt mål om å redusere
sitt energiforbruket og å sørge for en mer
bærekraftig drift på sine 28 lokasjoner. Å
flytte inn i BREEAM-sertifiserte bygninger er
en del av det konkrete handlingsplanene.
Da Lindbak Gjøvik skulle finne nye lokaler, var
bærekraftig drift en viktig faktor for valg av lokale.
De tidligere lokalene gikk over tre etasjer, med høyt
strømforbruk og dårlig arealutnyttelse. Daglig leder
Kjersti Skarpodde Paulsen ledet prosessen med å
finne nye og mer bærekraftige lokaler i januar 2020.
- I våre gamle lokaler leide vi tre etasjer. Vi hadde
altfor mye plass, og varmet opp mye areal som ikke
ble brukt. Bygget var gammelt, og manglet godt
varmeanlegg, og vi så at strømforbruket var
ekstremt høyt. I og med at vi er en organisasjon
der mange selgere og teknikere er på farten, ble det
enda mer tydelig at vi varmet opp mye bygningsmasse som ikke var i bruk på daglig basis. Lokalet
ble mer en utstilling enn et showrom vi kunne bruke
i praksis. Jeg hadde et ønske om å finne et nytt og
miljøvennlig bygg, som i tillegg reduserte forbruket,
både i kvadratmeterpris og i energiforbruk, sier
Kjersti.

Lindbak en del av det første BREEAMsertifiserte bygget i Oppland

Lindbak Gjøvik leverte i samme periode kontormøbler
og kaffe- og AV-løsninger til Tema Eiendom i
Ringveien 16 – Opplands første bygg som både er
prosjektert som passivhus og BREEAM-NOR Very
Good-sertifisert. Kjersti ble oppmerksom på at Tema
Eiendom søkte flere leietakere.
- Tema Eiendom ønsket seg partnere i bygget som
skulle komplettere tjenestene og leveransene deres.
Mesterhus var allerede leietaker, og de så verdien av
at Lindbak kunne stå for total innredning og rådgiving.
LINDBAK // 24

Reisen mot grønnere og
mer bærekraftig drift
Bærekraftig drift er avgjørende for å få til et
grønt skifte, og Lindbak vil frem mot 2030
jobbe systematisk med å redusere våre
utslipp og vårt forbruk i våre lokaler. Å
velge BREEAM-sertifiserte lokaler og se
på energibesparende løsninger, vil være
prioriterte tiltak for oss.
Et BREEAM-bygg kan sertifiseres på fem
nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent
og Outstanding. For hvert nivå øker
bærekraftsnivået i bygget. BREEAM-NOR
sikrer at alle de viktigste aspektene ved
bærekraft er tatt hensyn til, og dekker
følgende ni kategorier: ledelse, helse- og
innemiljø, energi, transport, vann, materialer,
avfall, arealbruk og økologi, forurensing.
I hver kategori er det emner med kriterier,
eller tiltak man kan gjøre for å redusere
miljøpåvirkningen fra bygget. Jo flere tiltak
prosjektet gjør, jo mer poeng får man og jo
høyere sertifiseringsnivå oppnår bygget.
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Mulighetene i relasjonen til gode samarbeidspartnere
ga oss store fordeler, og i tillegg fikk vi reduserte
husleieutgifter og lavere utslipp, sier Kjersti.
- Vi har ønsket å legge lista høyt for bygget vi selv
skal bo i. Dette er et signalbygg som også viser
retningen for hvordan vi ønsker å bygge våre bygg i
fremtiden, sier salgssjef for prosjekt i Tema Eiendom,
Dagfinn Lerberg.

Solcelleanlegg skal produsere 10.000 kWh
i året

Det er lagt stor vekt på de tekniske løsningene i
Ringvegen 16, med mål om lavest mulig energibruk.
På taket er det et solcelleanlegg som skal
produsere 10.000 kWh per år. Solcelleanlegget
skal bidra til byggets fellesanlegg, og i perioder
med overproduksjon vil strøm bli levert til nettet.
Bygget har også luft-vann-varmepumper. Disse gir
varme til varmebatteriene i ventilasjonsanlegget
som blåser oppvarmet luft. Spisslasten av varme
blir tilført av panelovner. Lerberg fastslår at det for
eiendomsselskapet er en viktig del av totaltilbudet å
ha et bygg helt i toppnivå innen miljø og energi.

04 | GRI-Indeks

Smart utnyttelse og fleksible løsninger

For Lindbak Gjøvik betyr dette i praksis langt færre
kvadratmeter.

Mulighetene i relasjonen til gode
samarbeidspartnere ga oss store fordeler, og
i tillegg fikk vi reduserte husleieutgifter og
lavere utslipp
- Showrommet vårt har gått fra å være en
utstilling, til områder og løsninger vi bruker aktivt i
hverdagen. Som eksempel er de tre møterommene
vi viser frem noe vi selv bruker, og de er mer tilpasset
det vi skal selge, sier Kjersti fornøyd.
Avdelingen har hatt fokus på å tilpasse lokalene slik
at de ansatte kan jobbe effektivt og samhandle på en
enklere og bedre måte.
- Tanken nå er derfor at vi rullerer på kontorplassene,
i tillegg har vi et prosjektrom der vi jobber sammen.
På den måten er lokalet tilpasset våre behov for

samhandling og effektive arbeidshverdager.
Tanken er å jobbe ut fra «Hvilket behov har jeg i dag
og hvilke arbeidsoppgaver skal jeg gjøre. Trenger
jeg samhandle med andre, eller skal jeg sitte mye i
telefonen og jobbe med administrative oppgaver».
Mange selgere er ofte ute, og har ikke behov for fast
kontorplass. Med tanke på COVID-situasjonen og
mye hjemmekontor i 2020, har vi vært veldig heldige
med timingen. Vi gleder oss til å kunne jobbe
mer sammen på kontoret.

Fakta om bygget
Adresse: Ringveien 16
Antall etasjer: 4 etasjer
Areal: 3300 kvadratmeter
Energiklasse: A
Produserer: 10.000 kWh i året
Ferdigstilt: 2. februar 2019
Sertifisering: BREEAM-Nor Very Good
Passivhus
Utbygger: Tema Eiendom
Totalentreprenør: Betongmast Innlandet
Arkitekt: JAF Arkitektkontor

Tall fra Miljøfyrtårn Lindbak AS, avd. Gjøvik
Energiforbruk
-2 % fra 2018

Energiforbruk pr. kvadratmeter
-2 % fra 2018
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Lindbak Bodø – neste aktør
inn i Norges nordligste
BREEAM-sertifiserte bygg
I november 2020 flyttet også Lindbak Bodø inn i
den BREEAM Excellent-sertifiserte bygningen BIG
Innovation Gate.
På lik linje som i Gjøvik var det viktig for Lindbak Bodø å følge
Lindbak sine verdier rundt miljø og bærekraft når vi flytte inn i
et nytt bygg. BIG var et bygg der hvor Hundholmen byutvikling
(utbygger/huseier) prøvde å samle Bodøs mest innovative og
nyskapende bedrifter og med vårt øye for kontorinnredning
og kontorteknologi passet vi inn sammen med de andre
leietagerne som Signal, First Scandinavia, Mestergruppen,
BDO osv.
Bygget åpnet i mai 2020 og regnes som et av Nord-Norges
mest moderne kontorbygg. Bygget er tilrettelagt for komfort,
inneklima, transport, sykkelparkering og dusjer, og er garantert
uten giftstoffer. Lindbak har innredet kantinen i bygget,
og valgene har her også falt på naturlige materialer som
ubehandlet tre, betong og mose på veggene.
- Strøm en del av fellesutgiftene, og vi merket i vinter stor
forskjell på temperatur i bygget og på generert strøm-forbruk.
I vårt gamle lokale måtte vi ha på varmeovner konstant, mens
her er det alltid ok temperatur og vi vet at energiforbruket
likevel har blitt redusert, sier Andreas Dahl, lederen for
Bodø-avdelingen.

Mer trivsel, effektivitet og samhandling

Bygget ligger i gangavstand til Bodø sentrum. I tillegg til
energiforbruk, mener avdelingslederen det også har
påvirket faktorer som helse og trivsel på arbeidsplassen.
Bygget ligger i gangavstand til Bodø sentrum, og daglig
leder Andreas og hans team har merket dette godt i daglig
kundeaktivitet:
- Beliggenheten gjør at vi har anledning til å gå til en del
kundemøter, noe som er både behagelig og avslappende.
Det er også mulighet til å bruke el sparkesykkel som
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alternativt fremkomstmiddel til bil, siden mange av
kundemøtene foregår i nærheten.

- Før var vi fordelt på to etasjer og møttes
maks til lunsj. Nå sitter vi alle i samme etasje,
og det er mye enklere å samhandle med
hverandre Samtidig er det enklere å forstå
hverandres arbeidshverdag.
Andreas ser også store fordeler med tanke på de
ansattes trivsel og effektivitet.
- Vi har gått fra å sitte på cellekontor til at vi nå sitter
i åpent landskap. Før var vi fordelt på to etasjer
og møttes maks til lunsj. Nå sitter vi alle i samme
etasje, og det er mye enklere å samhandle med
hverandre.Samtidig er det enklere å forstå hverandres
arbeidshverdag. Gevinsten er at vi som avdeling
samarbeider mye bedre nå. Der vi før spiste lunsj
puljevis, sitter vi nå sammen og spiser lunsj. De fleste
har ønske om å være på kontoret istedenfor å sitte på
hjemmekontor. Jeg tror mange vil være enig i at vi har
fått et bedre arbeidsmiljø og at vi trives på jobb.

Fakta om bygget
Adresse: Sandhorngata 43
Antall etasjer: 6+kjeller
Areal: 7200 kvm/1900 kvm kjeller
Energiklasse: A – Passivhusstandard
Sertifisering: BREEAM Excellent
(Verdens nordligste)
Utbygger: Hundholmen byutvikling
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ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON
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SAMARBEID
FOR Å NÅ MÅLENE

Bærekraftig forvalteransvar
gjenspeiles i ombruk og norske
kvalitetsprodukter hos
Cinderella Group
Lindbak har som mål og misjon å utvikle bærekraftige
løsninger som sikrer trivsel og effektivitet til sine kunder.
Da familiekonsernet Cinderella skulle flytte til nye lokaler,
var norsk kvalitet, nytenking og bærekraftige løsninger
viktige faktorer. Lindbak ble valgt som totalleverandør
av kontormøbler, kaffe, audiovisuelle og digitale samhandlingsløsninger samt dokumenthåndtering. Resultatet
ble en tydelig bærekraftig og norsk identitet, med
kombinasjon av nytt og brukt.
Cinderella Eco Group er et familiekonsern lokalisert i Midsund utenfor
Molde, i Romsdal. Et selskap med grunnleggende verdier som knytter
seg til norsk kvalitet, teknisk innovasjon, miljøbevissthet og bærekraft.
Da de skulle flytte til nye lokaler, var de opptatt av å velge en samarbeidspartner som kunne speile deres verdier og å sikre gjenbruk
av kvalitetsmøbler fra deres gamle lokaler.
- Bærekraft er viktig for Cinderella, og jeg og mine brødre i Sjøvik kaller
det vårt forvalteransvar, sier CEO Gunhild Sjøvik. Med forvalteransvar
mener vi langsiktig, ansvarlig og etisk forretningsdrift som tar ansvar
for hverandre, vårt samfunn og vårt miljø. Det var veldig viktig for oss å
bygge og innrede bygget på en måte som gjenspeiler våre verdier. Vi er
opptatt av naturen rundt oss, og produktene skulle produseres og høstes
på ansvarlig måte, og ha lang levetid gjennom god kvalitet. Med slike
rammer trives alle vi som jobber her, og vi opplever at alle besøkende
også får et innblikk i hvem vi er og hva vi står for.

Miljøvennlig profil med en kombinasjon av nytt og brukt
Se film fra
prosjektet
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For oss i Lindbak ble en viktig del av rådgivingsprosessen å kartlegge
hvilke møbler og evt. utstyr som kunne ombrukes, og flyttes til deres nye
lokale. Og ved kjøp av nye møbler falt valget også naturlig på kortreiste
og norske kvalitetsmøbler. Lindbak tok videre ansvar for prosessen med
møblene som skulle trekkes om, og sørget for at dette harmonerte med
de nye møblene.
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Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Lindbak
i utviklingen av kontoret vårt. De satte seg inn i
våre behov og forsto tidlig hvor viktig det er for oss
at vår miljøvennlige profil gjenspeiles i interiøret
og i vår arbeidshverdag. Rådgiving og samarbeid
i prosjektfasen gjorde det mulig for oss å trekke
om eldre møbler for å gi de nytt liv, samtidig som
vi fikk tilpasset nye løsninger direkte til vårt behov.
Det å tenke på gjenbruk er en viktig del av vårt
bærekraftsansvar, forteller Sjøvik.

CEO Gunhild Sjøvik.

- Med forvalteransvar mener vi langsiktig,
ansvarlig og etisk forretningsdrift som tar
ansvar for hverandre, vårt samfunn og
vårt miljø.
Lokalt er smart

Nord-Vestlandet har lange tradisjoner innen
møbeldesign, og lokale aktører som Fjord Fiesta
og Fora Form var naturlige valg for Cinderella da
de skulle velge kontormøbler. I tillegg ble det valgt
kontorstoler fra norske HÅG, og her ble gamle
Capisco-stoler trukket om med nye tekstiler som
matchet det nye uttrykket, samtidig med innkjøp av
nye kontorstoler i samme tekstil. Cinderella valgte å
trekke om gamle Capisco kontorstoler slik at alle
stoler sto i stil de nye som ble kjøpt inn.
I tillegg ble det valgt understell fra den norske
leverandøren IDT, som er ISO 14001-sertifiserte.
Det kan være en mulighet å få ut et miljøregnskap
med tanke på stor andel miljømerket/EPD merkede
produkter kunden velger.

Om Cinderella Group AS
I Cinderella har de fokus på å leve ut
sitt forvalteransvar gjennom nytenking,
innovasjon, bærekraft og miljø. Med sine
70 ansatte har Cinderella Eco Group snart
25 års erfaring med det norskproduserte
forbrenningstoalettet Cinderella. Dette er
en økologisk totalløsning for håndtering av
toalettavfall. De sørger for gode rutiner for null
utslipp i produksjonen, gode sikkerhetsrutiner
som holder ansatte trygge og de utvikler
bærekraftige, miljøvennlige produkter.

I ett med havet og naturen

Med beliggenhet og utsikt mot havet var det viktig for
Sjøvik at det var god mulighet til å sitte ute når været
tillater det.

Gjenbruk er smart. Enkelte produkter kan
lett oppgraderes eller gjenopprettes, for
eksempel ved å bruke deler som kan skiftes
ut, rengjøres eller polstres. Et gammelt bord
kan få en ny bordplate eller nytt kontrollutstyr.
Denne kontorstolen har fått tekstil i sete
og rygg.
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- Når vi først er så heldig med lokasjonen vår, som
er magisk både for oss som jobber her og for
våre besøkende, er det fint å kunne sitte ute og
spise lunsj. Det å ha bærekraftig og miljøvennlige
vannløsninger var i den sammenheng naturlig for
oss, og vannstasjoner med kullsyre som Lindbak
leverte bidrar til bedre helse. Vi er veldig fornøyde
med det endelige resultatet og det gode samarbeidet,
avslutter Gunhild Sjøvik.

Lindbaks tilnærming:

Målet vårt er at alle kundeprosjekt skal være
ment for lang levetid og at våre interiørløsninger,
teknologiske løsninger og tjenester skal være en
del av den sirkulære strømmen som forlenger
levetiden til produkter og materialer. Vi skal gjennom
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samarbeid med flere ledd i verdikjeden sikre økt grad
av resirkulering av materialer og finne innovative
måter å ombruke møbler. Dette målet er knyttet
til FNs bærekraftsmål nr. 12, om «Ansvarlig forbruk
og produksjon». Videre ønsker vi å bidra til at vi
direkte og indirekte gjør tiltak for å minimere våre
fotavtrykk. Dette gjør vi best når vi samarbeider med
alle ledd i verdikjeden og legger til rette for gode
driftsprosesser og løsninger.
Lindbak er den eneste nasjonale møbelforhandleren
som er norskeid. Vi anvender vår fagkunnskap med
tanke på å tilby og prioritere norske produsenter, der
de er gode nok med tanke på logistikk og levering,
produksjonskapasitet, miljøarbeid på bedrifts og
produktnivå, etisk handel i leverandørkjedene,
prisnivå, konstruksjon og visuelt uttrykk, tilgang på
reservedeler, teknisk levetid o.a.

Bransjens utfordring

Den beste måten å redusere miljøpåvirkningen
til et produkt på, er å forlenge levetiden. Bransjen
vår har jobbet lenge med lineære strømmer og

04 | GRI-Indeks

forretningsmodeller. Den store utfordringen er å
endre disse strømningene for å gjøre dem mer
sirkulære, og å utvikle kostnadseffektive løsninger.
Gjenbruk er tid- og arbeidskrevende, og vi må derfor
finne modeller der besparelsene ikke blir spist opp av
økte arbeidskostnader. Vår ambisjon er å gjøre det
enkelt og lønnsomt å gjenbruke smart.

Eksempel på svanemerkede og
EPD-deklarerte produkter i prosjektet
Fora Form - Fjell
epd-norge.no/seating-solutions/fjell-chairarticle1842-437.html
Håg - Capisco
• svanemerket.no/produkter/produkte/?pid=881
• epd-norge.no/sittemobler/hag-capisco-8106
article2687-329.html

Norske møbelprodusenter
går i spissen for bærekraftig
produksjon
Møbelfabrikken HÅG ligger i utkanten av
Røros. HÅG har produsert møbler helt siden
1957, og vært blant pionerene innen både
design og bærekraftig møbelproduksjon
i Norge. – Måten vi produserer på, med
kortreiste materialer og industrialisert
produksjon, gjør at vi har fleksibel kapasitet
og levering, og at vi er godt rustet for
fremtiden, sier Christian Lodgaard. HÅG
Capisco er en klassiker som både er
Svanemerket og EPD merket.
Fjordfiesta er en liten norsk møbelprodusent,
med sete i Molde. De startet opp i 2001 og
er først og fremst kjent for å relansere Hans
Brattruds flotte Scandiastol. Scandiastolen
ble designet i 1957 og fremstår i dag som
klassisk og moderne.
Fora Form er en norsk møbelprodusent
med fabrikk i Ørsta, som i samarbeid med
norske designere lager gode samspill der
mennesker møtes. Deres mål er å produsere
bærekraftige kvalitetsmøbler av gode
materialer og med lang levetid til offentlig
bruk.
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Samfunnsøkonomisk påvirkning

GRI-indikatorer

Hvorfor er temaet vesentlig?

102-45 Enheter som inngår i konsernregnskapet

Ett av Lindbak sine ordtak og retningslinjer er at
«business er lokalt». Dette betyr at vi skal drive en
sunn forretning der vi er lokalisert, og bidra aktivt inn
i det lokale samfunnet vi er del av. Det er lokal leder
sitt ansvar å følge opp det lokale arbeidet, men det
er daglig leder i kjeden sitt ansvar å påse at Lindbak
etterlever målsetningene knyttet til bærekraftsmål 8
«Anstendig arbeid og økonomisk vekst».

Bærekraftsmål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk
vekst», som er tett knyttet til flere av de mest
vesentlige emnene i vesentlighetsanalysen, er et av
Lindbaks prioriterte bærekraftsmål. Rapporteringen
på økonomiske resultater og samfunnsøkonomisk
påvirkning viser hvordan Lindbak skaper og leverer
økonomisk verdi, ikke bare til eier, men til andre
interessenter og til samfunnet. For å kunne satse
på omstilling og endringer i forretningsmodeller
som understøtter selskapets bærekraftsmål er
det avgjørende at selskapet og dens partnere har
økonomisk soliditet.

201-2 Økonomiske
virkninger, risikoer og
muligheter ved klimaendringer

Ansvar og retningslinjer

Vår distribuerte geografiske modell gir verdi ved å
skape sysselsetting og økonomiske ringvirkninger i
store deler av landet. Disse viktige konsekvensene er
noe Lindbak aktivt bidrar til også gjennom en bevisst
satsing på norske produsenter.

Styret og ledelsen i selskapet er ansvarlige for
selskapets økonomiske vekst arbeidet for å sikre
anstendig arbeid, internt og gjennom påvirkning
i leverandørkjeden. I tillegg er det lagt tydelige
retningslinjer ut mot salgsledere og organisasjonen
for å sikre at vi når våre målsetninger og etterlever de
tiltak vi har satt som avgjørende. Daglig leder i kjeden
er ansvarlig for etterlevelse av retningslinjene.

Årsresultat

Lønnskostnader

Utbytte

Skattekostnad
på ordinært Egenresultat
kapital

Firmanavn

Eierandel

Omsetning

Lindbak AS

Morselskap

491,1

14,6

98,6

0

4,4

94,7

Lindbak Import AS

100 %

26,2

-0,1

1,7

0

-0,03

0,2

Lindbak Sørvest AS

96 %

23,2

-3,3

5,8

0

-0,9

0,05

Lindbak Troms AS

100 %

86,9

3,5

14,4

0

0,9

10,8

Lindbak Viken Vest AS

51 %

48,7

2,7

5,1

0

0,7

5,6

Lindbak Helgeland AS

75 %

18,5

2,1

2,5

1,9

0,5

2,2

Lindbak Interiør Oslo AS

92 %

151,6

3,7

14,1

0

1,1

8,7

Lindbak Produktutleie AS

100 %

11,4

1,0

0

0

0,3

11,7

Lindbak IT AS

41 %

22,1

2,2

5,6

0

0,3

5,2

Tall i MNOK.
Datterselskap i LindbakGruppen har i 2020 fått utbetalt tnok 700,- fra kompensasjonsordningen ifm COVID-19
og tnok 934,- i Skattefunn.
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201-1 Direkte økonomisk
verdi generert og
distribuert

201-4 Økonomisk støtte
fra myndigheter
401-2 Fordeler gitt til
fulltidsansatte som ikke
deltidsansatte tar del i

Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter
ved klimaendringer
Lindbak vil være med å bidra til å løse den største utfordringen verden
samlet står overfor i dag. FNs 17 mål for bærekraftig utvikling er forankret
i problemer som trenger løsninger. Vi ønsker å være en del av løsningen.
Det vil sette krav til hvordan vi skal drive forretning fremover.
Vi ser tydelig at handelsmønstrene til våre kunder endres som resultat
av miljøfokuset. I økende grad opplever vi at kundene ønsker å utsette
kjøp som ikke er helt nødvendige, og å kjøpe produkter som er mer
miljøvennlige, med sertifiseringer som viser at produktene gjennom hele
sitt livsløp ikke skader miljøet eller bidrar negativt til klimaendringer. Vi ser
også en sterk økning i etterspørsel etter brukte eller resirkulerte produkter.
Offentlige rammebetingelser er under endring og de offentlige etatene
blir underlagt et strengere regime når det gjelder innkjøp basert på
miljøkrav. For offentlige anskaffelser kan det komme krav til at vi som
underleverandør må dokumentere våre produkters miljøpåvirkning og
hvilke tiltak vi har innført eller planlegger å benytte ved utførelsen av
leveransen.
Risikoen for økt råvarekostnad og dermed høyere innkjøpskostnader
pga. klimaendringer er store. Effekten av klimaendringer og det enkelte
lands tilpasningsevne til utfordringene vil reflekteres i de globale
handelsstrømmene, der varer som produseres eller tilvirkes i risikoutsatte
land vil kunne bli dyrere. Dette gjelder i hovedsak råvarer som plast, stål
og trevirke som inngår i produktenes verdikjede, samt kaffe.

Tiltaksplan for å
håndtere risikobildet
For å håndtere risikobildet
knyttet til klimaendringer
holder Lindbak på å
utarbeide en tiltaksplan
som blant annet
inneholder:
• Kartlegging av hvilke
land som vil ha størst
negativ effekt av
klimaendringer
• Plan for utarbeidelse
av en fullstendig
oversikt over
karbonavtrykket på alle
våre produkter
• Plan for å få alle
våre ansatte til å
besitte grunnleggende
miljøkompetanse
• Vurdering av bilparken
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Pensjons- og forsikringsordninger
GRI-indikatorer
201-3 Pensjons- og
forsikringsordninger
204-1 Andel av innkjøp
fra lokale leverandører

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Pensjoner er finansiert gjennom innbetalinger til
forsikringsselskap.
Alle ansatte i Lindbak Gruppen er forsikret gjennom ulike personalforsikringer. Lindbak har yrkesskadeforsikring (dekker ulykkesskader
og sykdommer som påføres i yrke/arbeid), fritidsskadeforsikring
(dekker ulykkesskader som ikke er yrkesskade), uførekapital (dekker
sykdommer som ikke er yrkessykdommer), bedriftsgruppeliv (dekker
engangserstatning ved dødsfall/uførhet).

Kjøp fra lokale leverandører
Lindbak opererer lokalt i hele Norge, men har leverandører fra hele
verden. For å dekke behovet til våre kunder er vi avhengig av å ha gode
samarbeidspartnere både lokalt og internasjonalt. I 2020 var det totale
kjøpet fra norske produsenter 51 % av det totale varekjøpet til Lindbak.
Interiørdelen fra norske leverandørene var på 62 %7 mens produsentene
av teknologidelen fra norske leverandører var på bare 7 %. Imidlertid
selges mange av disse produktene gjennom norske importører og
agenter.

2019

I 2019 var det totale kjøpet fra norske produsenter 53 %7 av det totale
varekjøpet til Lindbak. Interiørdelen fra norske leverandørene var på
68 %* mens produsentene av teknologidelen fra norske leverandører
var på bare 2 %. Imidlertid selges mange av disse produktene gjennom
norske importører og agenter.

Klima- og miljøpåvirkning
GRI-indikatorer

Fordeling av kjøp fra norske og internasjonale leverandører

NO

49 %
51 %

38 %
62 %

93 %
7%

Totalt

Interiør

Teknologi

7)
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INT

I beregningene for 2019 og 2020 er det kun brukt data fra leverandører med kjøp over
1 million NOK.

Bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringene» er et av
Lindbaks prioriterte bærekraftsmål. Vi vil bidra både direkte
og indirekte ved å tenke bærekraft i alt vi gjør. Vi skal stille
høye krav til våre samarbeidspartnere og bærekraft skal være
en viktig parameter også ved valg av leverandører.
Hvorfor er temaet vesentlig?

Vesentlighetsanalysen gjort i 2020 viste tydelig at Lindbaks arbeid med
å redusere klimaavtrykket er et av de viktigste miljømessige bidragene vi
gjør. Både interne og eksterne interessenter mente at dette arbeidet blir
viktigere fremover, og våre kunder setter stadig høyere krav til hvordan
vi jobber med å redusere klimaavtrykket. Store aktører som Sparebank1
Midt-Norge og Kongsberg Gruppen er eksempler på kunder som har stort
fokus på dette.

103-1 Forklaring av
temaet og avgrensninger
103-2 Hvordan konsernet
jobber med temaet
103-3 Evaluering av
arbeidet

Ansvar og retningslinjer

Styret og ledelsen i selskapet har satt tydelige retningslinjer på at det
interne klimaavtrykket reduseres. I tillegg er det lagt tydelige retningslinjer
ut mot salgsledere og organisasjonen at vi skal velge å selge de
produktene som gir minst negativ miljøpåvirkning. Daglig leder i kjeden er
ansvarlig for etterlevelse av retningslinjene.
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Avfall

Tonn CO2e
SCOPE

13,1 %

86,5 %

0%

Restavfall

Gjenvunnet avfall

Farlig avfall

62,85 tonn
(2019: 87,4 tonn)

413,4 tonn
(2019: 399,5 tonn)

0 tonn
(2019: 2,0 tonn)

Gjenvunnet avfall

På tross av at koronapandemien stengte ned landet i større grad i 2020
så har vi sett av vi treffer ganske godt på hva vi budsjetterte med å oppnå
omsetningsmessig. Da er det også ekstra godt å se at vi lykkes i å bedre
sorteringsgradene på de forskjellige fraksjonene avfall vi leverer, med
negang i restavfall og farlig avfall, og en økning i enda mer gjenvunnet
avfall. Flere av våre avdelingskontorer har også flyttet lokasjoner i løpet av
2020 og i den sammenhengen har avdelingene ryddet og fått gjenvunnet
mye av det som de ikke videreførte til nye lokasjoner.

2019

2020

Summer Papp og Papir

43 %

42 %

Summer Glass og Metall

2%

4%

Summer emballasjeplast og annen
mykplast

2%

4%

Summer Trevirke

25 %

25 %

Summer EE-avfall

28 %

25 %

Klimaregnskap
Selskapet er dedikert til å bedre klimaregnskapet sitt år for år. Når vi
sammenligner 2020 med 2019 ser vi en markant nedgang i våre totale
utslippstall. Reduksjonen i klimagasser er omtrent 30 %, noe vi er stolte
av. Skal Lindbak internt kunne bidra i det store bildet må vi se slike
reduksjoner. Vi leier i flere miljøsertifiserte bygg, det er gjennomført
færre flyreiser, vi har levert ifra oss mindre restavfall til forbrenning og
vi har kjørt mindre bil. Det er nok grunn til å tro at en vesentlig andel av
reduksjonen fra 2019 til 2020 skyldes pandemien, men samtidig har
vi tro på at våre tiltak har bidratt til en nedgang, også uten å hensynta
pandemien.

LINDBAK // 44

2019

2020

Scope 1: Direkte utslipp

180,96

223,25

Drivstoff beregnet per kjøretøy8

180,96

Bensin beregnet fra kjøpte liter (årlig)

31,02

Diesel beregnet fra kjøpte liter (årlig)

192,24

Scope 2: Indirekte utslipp

891,31

564,62

Elektrisitet9

889,76

561,08

1,54

3,54

Scope 3: Andre utslipp

272,89

181,75

Km-godtgjørelse fossile kjøretøy11

118,17

99,60

Flyreiser12

88,35

41,18

Restavfall til forbrenning13

48,05

34,55

Utgående frakt, underleverandører14

18,32

6,42

1 345,15

969,63

Fjernvarme10

Sum

8)

9)
10)
11)

12)
13)
14)

2019: Aggregert fra beregning med utslippskoeffisienter i gram CO2/km oppgitt for hvert 		
enkelt kjøretøy, samt kilometerstand per 31.12.2019 og 31.12.2020. 2020: Beregnet ut ifra
kjøpt mengde liter diesel og bensin hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering.
Utslippsfaktor: Miljødirektoratet.
Forbruk per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering. Utslippsfaktor: NVE
Forbruk per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering. Utslippsfaktor:
Norsk Energi
Inkluderer en mindre andel fast bilgodtgjørelse, hvor antall kilometer er estimert med
et snittbeløp per kilometer på kr 4,02 basert på øvrig kilometergodtgjørelse. Utslippsfaktor:
Miljødirektoratet, med en forutsetning om 50 % bensin og 50 % diesel og et gjennomsnittlig
forbruk på 0,6 liter per kilometer.
Aggregert fra kilo CO2 per flyreise fra TRAVELNET Reisevarehuset.
Avfall per lokasjon er hentet fra Lindbaks Miljøfyrtårn-rapportering. Utslippsfaktor: SSB
Lindbak står selv for mye av utgående frakt, men benytter også underleverandører. Bring står
for om lag halvparten av den utgående frakten hvor underleverandører benyttes. Lindbak
mottar presise tall på CO2-utslipp per forsendelse fra Bring, som i 2020 utgjorde totalt 3,21
tonn CO2e for alle forsendelser gjennom Bring. Lindbak har for 2020 ikke tilsvarende tall fra
andre kontraktører, og har ved beregningen lagt til grunn at Brings andel for 2020 utgjorde 50 %.

GRI-indikatorer
305-1 Direkte utslipp av
klimagasser (scope 1)
305-2 Energi - indirekte
utslipp av klimagasser
(scope 2)
305-3 Andre indirekte
utslipp av klimagasser
(scope 3)
305-4 Utslippsintensitet
av klimagasser

Forholdstall: Utslipp
(Scope 1, 2 og 3)/
omsetning
Lindbak har brukt
definisjonene for Scope
1 til 3 fra Greenhouse
Gas Corporate Standard
ved utarbeidelsen av
klimaregnskapet for
2020. Kriteriene er
offentlig tilgjengelig på
ghgprotocol.org. Disse
kriteriene er spesielt
utviklet for selskaper og
andre organisasjoner
som utslippsregister
for klimagass på
bedriftsnivå.

2019:

1,49 tonn
Co2e/million NOK

2020:

1,11 tonn
Co2e/million NOK
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temaet og avgrensninger
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jobber med temaet
103-3 Evaluering av
arbeidet
401-1 Nyansettelser og
utskifting av personale
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antall timer med trening
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404-2 Programmer
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404-3 Andel ansatte
som får regelmessige
prestasjons- og
karriereutviklingsmuligheter
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En attraktiv og utviklende
arbeidsplass
Hvorfor er temaet vesentlig?

Evnen til å skape en attraktiv arbeidsplass og bevare en god arbeidskultur
er avgjørende for Lindbaks videre suksess. Dette innebærer også en
arbeidsplass som gir rom for og understøtter den enkeltes utvikling.
Vesentlighetsanalysen viser at temaet er svært viktig for våre ansatte,
men også for eksterne interessenter, og underliggende undersøkelser
viser at både interne interessenter og eksterne interessenter, som kunder
og leverandører, er svært samstemte i dette.

Ansvar og retningslinjer

Lindbak har historisk vist at selskapet verdsetter kontinuitet blant sine
medarbeidere gjennom løpende å gi nye jobbmuligheter og understøtte
den enkeltes utvikling. Forfremmelser på tvers av fagområder, innad i
avdelinger og i ledelseshierarkiet er en del av grunnpilaren i selskapet. Det
å bevare en attraktiv og utviklende arbeidsplass er at ansvar alle ledere i
selskapet har.
Avdelingsleder er ansvarlig for at sine ansatte får den utviklingen og
opplæringen som er nødvendig, og selskapets ansvar å legge til rette for
dette gjennom ansattundersøkelser, systematiske medarbeidersamtaler
og utviklingsprogrammer.

«Det er summen av den enkelte medarbeiders gode
prestasjoner som bringer oss fremover»
Lindbak mener et firmas styrke ligger i de menneskene som jobber der.
Evnen til å skape en attraktiv arbeidsplass og bevare en god arbeidskultur
står høyt på dagsorden hos Lindbak sine ledere. En sterk kultur og
fornøyde medarbeidere som presterer godt arbeid over tid er den beste
forsikringen vi har for å lykkes. Denne kulturen stikker dypt i selskapet, og
anses som å være sentral i selskapets utvikling gjennom 63 år. Det er vårt
mål at alle skal få bruke sine skapende evner til det beste for bedriften og
for egen utvikling. For oss er det viktig at vi har de beste menneskene på
rett sted, og vi har i dag en god balanse mellom menn og kvinner i både
lederstillinger og i salg.
I Lindbak har vi en klar filosofi om at det er summen av den enkelte
medarbeiders gode prestasjoner som bringer oss fremover. Vi forsøker
derfor å legge til rette for at så mange beslutninger som mulig blir tatt av
alle dem som har den daglige kundekontakten. Vi tror at utfoldelse, trivsel,
fellesskap og meningsfylte oppgaver er viktige drivkrefter hos den enkelte.
Vi legger derfor opp til delegering av ansvar og myndighet slik at alle får
størst mulig selvstendighet i arbeidet. Det tror vi er best for våre kunder og
at det samtidig er mest utviklende for våre medarbeidere. Arbeidsrelevant
kompetanseheving og individuell videreutvikling skal stimuleres og vi
legger vekt på intern rekruttering og karriereutvikling. Lindbak er opptatt
av å påvirke og legge til rette for medarbeideres utvikling, goder, lønn og
andre forhold som gjør Lindbak til et attraktivt sted å arbeide.
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Motiverte og engasjerte
medarbeidere
• Kultur og langsiktige verdier
• Trygghet og soliditet
• Kommunikasjon og inkludering
• Personlig utvikling

Friske medarbeidere

Kunnskapsrike medarbeidere

• Balanse mellom arbeid og fritid
• Inkluderende og mangfoldig
arbeidsmiljø, godt tilrettelagt
for å løse arbeidsoppgavene
• Klimaundersøkelse og 		
medarbeidertilfredshet

• Service og kundefokus
• Forretningsforståelse
• Riktig faglig kompetanse knyttet til rolle
• Ha kjennskap til prosesser hos produsenter
og samarbeidspartner
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Nyansettelser og turnover
Turnover i % 2020

Totalt

Antall menn

Menn i %

Antall kvinner

Kvinner i %

Under 30 år (%)

3

1

33 %

2

67 %

30 - 50 år (%)

7

5

71 %

2

Over 50 år (%)

7

4

57 %

3

Totalt

Antall menn

Menn i %

Antall kvinner

Kvinner i %

Under 30 år (%)

6

4

67 %

2

33 %

29 %

30 - 50 år (%)

24

16

67 %

8

33 %

43 %

Over 50 år (%)

2

1

50 %

1

50 %

Turnover i % 2019

Nyansatte i % 2020

Nyansatte i % 2019

Under 30 år (%)

2

2

100 %

0

0%

Under 30 år (%)

12

10

83,0 %

2

17,0 %

30 - 50 år (%)

11

9

82 %

2

18 %

30 - 50 år (%)

24

19

79,0 %

5

21,0 %

Over 50 år (%)

5

2

40 %

3

60 %

Over 50 år (%)

5

3

60,0 %

2

40,0 %

Endringer i arbeidsstokken 2020
Nyansatte
Nyansatt i % (ansatte som har startet av totalt antall ansatte og
antall kvinner/menn som har startet av totalt antall kvinner/menn)
Turnover (ansatte som har sluttet)
Turnover i % (ansatte som har sluttet av totalt antall ansatte og antall
kvinner/menn som har sluttet av totalt antall kvinner/menn)

Totalt

Menn

Kvinner

32

21

11

12,0 %

13,8 %

11,2 %

17

7

10

6,4 %

8,8 %

5,3 %

41

32

9

16,0 %

17,6 %

12,0 %

18

8

5

7,0 %

7,1 %

6,7 %

Endringer i arbeidsstokken 2019
Nyansatte
Nyansatt i % (ansatte som har startet av totalt antall ansatte og
antall kvinner/menn som har startet av totalt antall kvinner/menn)
Turnover (ansatte som har sluttet)
Turnover i % (ansatte som har sluttet av totalt antall ansatte og
antall kvinner/menn som har sluttet av totalt antall kvinner/menn)
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Utvikling og kompetanse hos
medarbeidere i Lindbak

Nye medarbeidere skal den første tiden gjennom
«Ny i Lindbak» der de inviteres til moduler tilpasset
rolle på Lindbaks elektroniske læringsplattform slik at
alle får en god oppstart. Dette innebærer innføring i
Lindbaks historie og forretningsgrunnlag, hvordan vi
jobber i Lindbak inkludert opplæring i digitale system
og verktøy, og videre rollebasert og fagrelatert
kunnskap. Dette suppleres med fadderordning og
fysiske læringspunkt innen første halvår. Forskjellige
ledere i Lindbak bidrar på sitt område i forhold til
Lindbak-metodikk og standarder knyttet til ulike
prosesser og rutiner i salg, innkjøp, ERP system.
I tillegg er det viktig at alle kjenner til selskapets
mål og retning og utdannes i vår kultur på god
kundebehandling. I 2020 ble det også gjennomført en
e-læringsmodul om «Lindbak og bærekraft» som er
obligatorisk for alle medarbeidere.
Lindbak praktiserer også ukentlige elektroniske
møtepunkter og delingsarenaer som SharePoint
og Teams for å sørge for god kunnskapsdeling,
informasjon og erfaringsutveksling. Frekvensen
og omfanget ble økt vesentlig som følge av
COVID 19 fra mars 2020 som resulterte i økende
grad av hjemmekontor. Lokale avdelinger har
i tillegg avdelingsmøter. På interiør er også
Stockholmsmessen og andre relevante messer en
viktig faglig kompetansearena. Utover kompetanse
på produkter og løsninger forutsettes det, for å kunne
imøtekomme markedets krav og behov, at våre
medarbeidere innehar og utvikler sin kunnskap og
kompetanse på en rekke andre områder. Eksempler
på dette kan være generell forretningsforståelse
som også innebærer forståelse av viktigheten av at
vi oppleves som en leverandør som er lojal overfor
avtaleforpliktelser, bruk av nye IT-verktøy, rutiner og
prosedyrer, bærekraft, universell utforming osv. For
å sikre at våre medarbeideres faglige kvalifikasjoner
ivaretas og utvikles lager vi årlige opplæringsplaner
for medarbeiderne. Våre viktigste leverandører
trekkes også inn og bidrar med sin kompetanse
i denne sammenheng gjennom årshjul, og det
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arrangeres årlige fagdager på print, kaffe osv.
Lindbak praktiserer årlige klimaundersøkelser og
utviklingssamtaler for den enkelte medarbeider.
Årlige gjennomførte utviklingssamtaler i 2020 var
på 56,6 %. Det gjennomføres også ROS-samtaler
(Resultat og utviklingssamtaler) med de lokale
lederne. Målsetningen med dette er å sikre at våre
medarbeidere har den nødvendige kompetansen
til å bistå våre kunder i utarbeidelse av løsninger
som ivaretar våre kunders overordnede behov
og sikrer at vi til enhver tid er oppdatert på nye
trender, nye løsningskonsepter, produktutvikling og
spesielle behov (eksempelvis universell utforming og
ergonomi).

Sammensatte team og faggrupper
bidrar til utvikling av selskapet
Lindbak konsernet består av 250 mennesker med
forskjellig erfaring og fagkompetanse. Alle disse
kompetente menneskene har betydning for hvordan
vårt selskap utvikles. For å forbedre viktige områder
i vår verdikjede jobber vi derfor mye i team, satt
sammen av personer med ulik kompetanse og roller.
I 2020 har vi satt sammen følgende faggrupper og
team:
• Prosjekt netthandel
• Produkt og fagråd som jobber med valg av
produkter og leverandører
• Logistikkgruppa
• Prosjektgruppe bærekraft
Prosjekt netthandel har ansvar for digitale
handelsplattformer som gjør at våre kunder kan
handle sine avtaleprodukter og annet tilgjengelig
sortiment på en enkel måte.
Produkt- og fagråd har som oppgave å følge med
i produktutvikling og å påvirke produsentene til å
gjøre gode og smarte valg. De skal også sikre at
Lindbak er en pådriver for salg av bærekraftige
produkter (Materialbruk, konstruksjon, visuell levetid,
leveringsdyktighet, teknisk levetid, garantiordninger,
miljøsertifikater og deklarasjoner, transportavstander
etc.).
Logistikkgruppa skal fremme gode sømløse,
miljøvennlige og presise leveranser til avtalt tid med
minimal skade. Benytte og anskaffe bærekraftige
kjøretøy. Dele erfaringer med gode løsninger for
montasjeplanlegging og gjennomføring. Ha egne
ansatte for planlegging og gjennomføring av
montasje.

Prosjektgruppe bærekraft er ansvarlig for den
operative oppfølgingen av Lindbaks bærekraftsarbeid,
inkludert prosess i tråd med «SDG Compass» og

kompetanseheving knyttet til bærekraft gjennom
Lindbak Akademiet.

Medarbeiderutvikling i Lindbak
Medarbeidernes faglige kvalifikasjoner
på området de jobber med

• Produktivitet
• Nyskapende
• Løsningsorientert

Medarbeidernes salgs og merkantile
kompetanse

• Service og kundefokus
• Behovsanalyse
• Konsulent

Medarbeidernes motivasjon

• Medarbeidertilfredshet
• Balanse i hverdagen
• Arbeidsmiljø

Medarbeidernes vurdering av eget
handlingsrom

• Kultur
• Trygghet
• Kommunikasjon

Kvalitet

Lindbak har etablerert et opplæringsprogram
som vi kaller Lindbak Akademiet, som omfatter
opplæring og skolering i ulike tema. Opplæring
og videreutvikling av kompetanse utføres i form
av samlinger og «klasseromsundervisning», og
mer og mer via vår elektronisk kunnskapsportal
Xtramile og via SharePoint og Teams med
opplæringsvideoer, brukerveiledninger og annet
relevant innhold. Som følge av COVID-19 har i større
grad vridd opplæringsprogram mot digitale møter og
e-læringskurs etter mars 2020.

04 | GRI-Indeks

Antall timer trening 2019 vs. 2020
(medarbeider, leder eller alle)

Ansattgrupper

2019
Sum timer eller antall

2020
Sum timer eller antall

E-læring

Medarbeidere

150

1014

Kremmerskole

Medarbeidere

208

117

Lærlinger

Medarbeidere

2 stk

1 stk

Praksisplass (Fra
Treider Fagskole)

Medarbeidere

75

Type og omfang

Internship

240

Interne kurs i digital
omstilling

Alle

460

374

Fagsamlinger

Alle

906

441

Fagmesser

Alle

693

693

Fagdager

Alle

354

240

Ledere

870

750

Mellomlederprogram

Vi har ikke fastsatte omstillingsprogrammer ved pensjon eller permittering, men ivaretar hver enkelt ansatt med individuell
dialog.
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Klimaundersøkelse
Rangert fra 1- veldig dårlig, til 6 - veldig bra, 7 - ikke aktuelt

Jeg har mulighet til å utvikle min faglige
kompetanse
60

2019

2020

Jeg har en klar oppfatning av hvor
Lindbak skal og hvordan vi skal nå målene
80

60
40

50

30

40

20
10
0

10
1

2

3

4

5

6

7

0

Det er en selvfølge at alle ansatte skal ha en trygg og sikker arbeidsplass
hos Lindbak.

403-9 Arbeidsrelaterte
skader
403-10 Arbeidsrelatert
dårlig helse

HMS og Covid-19

30

20

Hvorfor er temaet vesentlig?

GRI-indikatorer

Lindbak har gode innarbeidede HMS-rutiner, verneombud og
arbeidsmiljøutvalg. Vi følger norsk arbeidsmiljølov og alle medarbeidere
deltar i omfattende personalforsikringsordninger med kollektiv pensjon,
gruppeliv, yrkesskade og reiseforsikring. Det fastsettes og rapporteres på
mål om sykefravær, uføre, personskader eller nestenulykker. Ergonomisk
riktige arbeidsplasser, trivselsskapende omgivelser, og velferdsordninger
som kantine for Lindbak er viktige faktorer for å skape en ramme for
trivsel, sikkerhet og effektivitet.

70

50

Helse, arbeidsmiljø og
sikkerhet på alvor

1

2

3

4

5

6

7

2020 bød på en ny utfordring i HMS arbeidet. Stillesitting på
hjemmekontoret kan utgjøre en helserisiko og arbeidsmiljøet måtte
ivaretas på nye måter da de ansatte ble sittende hjemme å jobbe. Derfor
har sosiale, digitale treff vært i fokus i 2020. Med arrangementer som
digital morgenkaffe, Teams-grupper, infokvart og lederkvart ble det skapt
nye digitale arenaer for sosialisering med kollegaer. Hyppigere, uformell
oppfølging fra leder er også et mål for 2021 slik at de ansatte føler seg
sett og hørt i de periodene de ikke kan være fysisk på kontoret.

Ansvar og retningslinjer

Medarbeiderundersøkelsen for 2020 viser at noen har fått dårligere
balanse mellom jobb og fritid i 2020. Ut fra tilbakemeldingene tror vi
at dette skyldes pandemien og et dårligere skille mellom hva som er
arbeidstid og hva som er fritid. En utfordring som mange bedrifter står i.
Lindbak ønsker sine medarbeidere i størst mulig grad tilbake på kontoret
etter pandemien og håper at resultatet for 2021 vil bli bedre. Fleksibilitet i
arbeidshverdagen har vært viktig, og vil videreføres også etter pandemien.
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Klimaundersøkelse
Rangert fra 1 - veldig dårlig, til 6 - veldig bra, 7 - ikke aktuelt

Hvor godt trives du i Lindbak?

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10
1

2

3

4

5

Vil du anbefale Lindbak som arbeidsplass til bekjente?
180

6

0

1

2

3

4

5

6

HMS er et lederansvar på
alle nivå i organisasjonen,
HMS-relaterte problemer
løses løpende på
lavest mulig nivå. Den
enkelte leder har ansvar
for oppfølging og
gjennomføring av HMStiltak.

H2 = Antall personskader
med fravær, behov for
medisinsk behandling eller
arbeidsbegrensning

Se film:
Lindbak+meg

7

Jeg vet hvordan jeg kan/skal varsle om
sikkerhetsavvik, HMS-avvik og
kritikkverdige forhold?

144

108

HMS

H1 = Antall personskader
med fravær

180

144

Helse og sikkerhet

2019

2020

Korttidsfravær

1,21 %

1,21 %

Langtidsfravær

5,02 %

5,64 %

Fravær på grunn av syke barn

0,36 %

0,33%

Summert sykefravær i % av disponible timer

6,59 %

7,19 %

Antall rapporterte skader - H1

3

3

Antall rapporterte skader - H2

0

0

Antall rapporterte nestenulykker hos ansatte

0

0

Registrerte arbeidsrelaterte dødsfall

0

0

108

72

72

36

36

0

0
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2020

Jeg har anledning til å finne en god
balanse mellom arbeid og fritid

80

0

2019

Ja

Nei

Ja

Nei
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Likestilling mellom kjønnene

GRI-indikatorer
102-8 Informasjon om
ansatte og andre arbeidstakere

Hvorfor er temaet vesentlig?

Likestilling er ikke bare en grunnleggende menneskerettighet, men et
nødvendig grunnlag for en fredelig, velstående og bærekraftig verden
iht. FNs bærekraftsmål nr. 5. Vi har tro på at størst mulig likestilling
mellom kjønnene også vil ha stor betydning for miljøet og bidra til større
lønnsomhet i selskapet. Derfor er også vår ambisjon å ha stort mangfold
og likestilling blant både ansatte og i ledelsen, og det øverste ansvaret for
dette ligger hos daglig leder i selskapet. Lindbak har per i dag en andel på
30 % kvinner i selskapet. De siste årene har vi jobbet målrettet med å øke
kvinneandelen og vi har kommet langt i arbeidet med å sørge for likelønn i
alle ledd i organisasjonen.

405-1 Mangfold i
styringsorganer og blant
ansatte
405-2 Forholdet
mellom grunnlønn og
godtgjørelse av kvinner
i forhold til menn etter
ansattkategori

Ansvar og retningslinjer

Lindbak har satt seg et mål om 50 % kvinneandel i salgsroller og 40 %
kvinneandel i Lederstillinger. Forutsetningen for å øke kvinneandelen
i tekniske stillinger må ses i sammenheng med at man i samfunnet
generelt har en høy overvekt av menn i disse stillingene. Derfor settes det
ikke et overordnet mål om kjønnsfordeling i selskapet, men jobber ut fra
en fordeling på stillingstyper i samfunnet for øvrig.

401-3 Foreldre/
fødselspermisjon

2019
Antall ansatte

Totalt

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

Antall ansatte totalt

257

182

75

267

187

80

Antall heltid

247

178

69

255

180

75

Antall deltid

10

4

6

9

5

4

Antall via arbeidstiltak

5

5

0

0

Trainee og internship

3

2

1

3

2

1

2019

2020

Kvinner i % av antall ansatte

29,2 %

30,0 %

Kvinner i ledende stillinger av % totale lederstillinger

27,7 %

30,8 %

Ledere i Lindbaks konsernledelse

16,7 %

16,7 %

Kvinneandel
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Stillingstyper og fordeling alder og kjønn
Stillingstyper 2020 fordelt på kvinner og menn

0,0 %
100,0 %
Styret - Lindbak AS

81,3 %
18,8 %
Administrasjon

16,7 %
83,3 %
Toppledelse/
konsernledelse

13,3 %
96,7 %
Logistikk/innkjøp

Alder ansatte

Menn

30,8 %
69,2 %

Selger

Medarbeidere
totalt

0,0 %
100,0 %
Tekniker/Service

Fordeling kvinner og menn

Ansatte under 30 år (%)

Menn

Ansatte mellom 30-50 år (%)

Kvinner

Kvinner

29,8 %
70,2 %

Lederstillinger

42,9 %
57,1 %

Stillingstype 2019

Totalt

Menn

Kvinner

Menn

Kvinner

Styret i Lindbak AS

5

5

0

100,0 %

0,0 %

Toppledelse/konsernledelse

6

5

1

83,3 %

16,7 %

Lederstilling

47

34

13

72,3 %

27,7 %

Medarbeidere totalt

210

148

62

70,5 %

29,5 %

Administrasjon og kundeservice

8

1

7

12,5 %

87,5 %

Øvrig

4

3

1

75,0 %

25,0 %

Logistikk/innkjøp

42

38

4

90,5 %

9,5 %

Selger

104

56

48

53,8 %

46,2 %

Tekniker/Service

52

50

2

96,2 %

3,8 %

Sum

257

75

182

2019

2020

Medarbeidere (inkl. selgere, teknikere, logistikkmedarbeidere)

104,48 %

103,50 %

Ledere

103,21 %

108,90 %

Toppledere

88,34 %

87,50 %

Alle

101,88 %

102,55 %

Brutto årslønn* for kvinner i % av menn

*Brutto årslønn ekskl. provisjoner og bonuser.

2019
Foreldrepermisjon (antall mnd)

Ansatte over 50 år (%)

2020

Totalt

Menn

Kvinner

Totalt

Menn

Kvinner

38,9

10,4

28,5

42

10,5

31,5

12,1

12,1

51

22,5

28,5

42

10,5

31,5

Antall personer

13

7

6

7

3

4

Hvem kom tilbake

Alle

Alle

Hvem er her fortsatt etter 12 mnd

Alle

Alle

Medarbeider
Ledere

8,61 %
57,30 %
34,08 %
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Toppledere
Totalt

80 187

Foreldrepermisjon (antall ansatte)
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GRI-indikatorer
102-11 Forsiktighetsprinsipp/tilnærming
103-1 Forklaring av
temaet og avgrensninger
103-2 Hvordan konsernet
jobber med temaet
103-3 Evaluering av
arbeidet
408-1 Enheter og
leverandører med risiko
for barnearbeid
409-1 Enheter og
leverandører med risiko
for tvangsarbeid
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Menneskerettigheter
og arbeidsforhold i leverandørkjeden
Hvorfor er temaet vesentlig?

Vi i Lindbak opplever økte forventninger og krav fra våre kunder til høye
etiske standarder både for oss selv og til våre leverandører. For å sikre at
vår leverandørkjede følger etiske retningslinjer krever vi bekreftelser og
kontroller fra dem på at disse blir fulgt.
Lindbak har som målsetting at vårt selskap skal kjennetegnes ved
høy etisk standard og et godt omdømme. For å lykkes med dette har
vi utarbeidet etiske retningslinjer som skal bidra til bevisstgjøring og
etterlevelse av disse og være godt kjent i organisasjonen. FN- og ILO
konvensjoner danner grunnlaget for våre etiske retningslinjer, som er
nedtegnet i vår personalhåndbok. Det er viktig for Lindbak at også våre
samarbeidspartnere er kjent med de etiske retningslinjer som gjelder for
oss. Hver produsent må årlig, eller når våre kunder krever det, bekrefte at
de etiske retningslinjene er fulgt.

Ansvar og retningslinjer

Lindbak foretar undersøkelser i leverandørkjedene til produsentene
for å avdekke om det foreligger brudd på menneskerettigheter og
arbeidstakerrettigheter hos produsenten eller hos produsentens
underleverandører for produksjonsstedets 1. ledd underleverandører.

Code of Conduct for etisk handel

Lindbak har utviklet en egen Code of Conduct for bærekraftig
forretningspraksis. Denne angir prinsipper på følgende 13 områder:
1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO konvensjon nr. 29 og 105)
2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO konvensjon nr. 87, 98,
135 og 154
3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO konvensjon
nr. 138, 182 og 79, ILO anbefaling nr. 146)
4. Diskriminering (ILO konvensjon nr. 100 og 111 og FNs
kvinnediskrimineringskonvensjon)
5. Brutal behandling (menneskerettighets- erklæringen/UDRH)
6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO konvensjon nr. 155 og anbefaling
nr. 164)
7. Lønn (ILO konvensjon nr. 131)
8. Arbeidstid (ILO konvensjon nr. 1 og 14)
9. Regulære ansettelser
10. Marginaliserte befolkningsgrupper
11. Miljø
12. Korrupsjon
13. Dyrevelferd

Risikoanalyser

Lindbak foretar risikoanalyser i leverandørkjedene for å undersøke
hvilke vilkår for arbeidstakerrettigheter og/eller fare for barnearbeid og
tvangsarbeid som foreligger in utviklingene av produktene. Risikoanalysen
bygger på ulike undersøkelser og indekser som måler ulike lands innsats
i forhold til etisk arbeid. En av undersøkelsene Lindbak aktivt bruker er
International Trade Union Confederations (ITCU) globale undersøkelse,
som blant annet gir indikasjoner på hvor gode ulike lands myndigheter er
på å respekter ILOs åtte kjernekonvensjoner.
Ved å vurdere indeksene og sammenligne med leverandørkjedekartenes
aktører, kan vi registrere de produsentene som ligger i land med fare
for brudd på rettigheter. Produktene gis så en score ut ifra poengscore i
indeksene. Hvis en produsent har produkter hvor det er en vesentlig fare
for brudd på rettigheter vil denne produsenten få rettet en forespørsel
om redegjørelse for forholdene. Ved første henvendelse vil forespørselen
gjelde redegjørelse.
Hvis redegjørelsen ikke viser tilfredsstillende forhold, vil produsenten bli
gitt en frist for å dokumentere at forholdene utbedres, eller rapporteres
tilfredsstillende.
Hvis tilfredsstillende dokumentasjon eller retting av forhold ikke rettes vil
produktet eller i verste fall produsenten til slutt tas ut av vår portefølje.
Vi har identifisert kaffeproduksjon som et område hvor det er signifikant
sannsynlighet for at det kan forekomme barnearbeid. Vi setter derfor
strenge krav til våre leverandører av kaffe hvor det kun tillates kaffe som
er sertifisert av tredjepart for å sikre at det ikke benyttes barnearbeid
i produksjonen. Lindbak sine selge og teknikere bli opplært til å velge
det som gir høyest grad av bærekraft og hensyn til barnearbeid og
tilrettelegging for barns velferd gjennom bl.a. utdanning for barn. Vi har en
plan om å inngå medlemskap i Etisk Handel Norge for å få ytterligere hjelp
til å stille krav til våre underleverandører på dette området.
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Identifiserte land innenfor relevante områder
med høy produksjon og/ eller høy risiko:

Visste du at

Kaffe: Kina, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
India, Mexico, Elfenbenskysten

Lindbak selger Arvid Nordquists Señoras-kaffe
som er laget av bønner fra kaffeplantasjer som
drives utelukkende av kvinner. En viktig del av
kampen mot fattigdom er å involvere kvinner mer
i økonomien og i arbeidsmarkedet. Når kvinner
og jenter kan bidra på like vilkår som menn og
gutter, øker velstanden til et samfunn, skriver FN i
et av sine utviklingsmål.

Meieriprodukt: Kina, Colombia, Ecuador, India,
Mexico, Marocco, Nigeria, Pakistan.
Kakao: Ecuador, Ghana, Mexico, Nigeria,
Elfenbenskysten
Sukker: Australia, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala, india, Malaysia, Mexico,
Pakistand, USA

70 % av verdens kaffe dyrkes på små
familiebedrifter. Kvinner gjør en stor del av
arbeidet på disse kaffegårdene, men de har
sjelden tilgang til ressursene som trengs for å
utvikle jordbruket og dermed forbedre levekårene.
Kaffe dyrkes ofte i fattige land, der borgerkrig er
utbredt. Kvinnene forblir på landsbygda enten
som enker eller fordi mennene søker arbeid i
byene. Hvis kvinnene ikke er eierne av tomten
deres, har de vanskeligheter med å få tilgang
til kreditter for å kunne kjøpe f.eks. gjødsel og
dermed øke produksjonen.

Funn 2020

Ingen av våre produsenter ble funnet
kritikkverdige i 2020. Undersøkelsene er foretatt
på stikkprøvebasis og omfatter våre største
produsenter. Våre offentlige kunder velger hvilke
produkter og produsenter som skal omfattes av
analysen.

Sertifiseringer som tillates (kaffe)

Rainforest Alliance (RA) forbyr de verste
formene for barnearbeid i henhold til ILO
(Rainforest Alliance, 2017). Tilsvarende oppgir
UTZ ikke noe tvangsarbeid eller barnearbeid
og krever at deltakende selskaper sørger for
tilgang til utdanning for barn (UTZ-sertifisert
(2016).

Ved å støtte disse kvinnelige produsentene på
lang sikt, bidrar Arvid Nordquist til bedre levekår.
Ved å gå sammen i kooperativer, Fairtradesertifisering og gjennom støtte fra handelsorganisasjoner, får bøndene opplæring i hvordan
de kan utvikle sitt jordbruk og tilpasse seg
klimaendringene og forbedre miljøet. Sammen
jobber de for å skape synlighet av høy kvalitet og
dermed kunne øke inntektene sine.

Fairtrade (FT) forbyr ikke bare tvunget og
barne-arbeid, men krever også betaling
av Fairtrade-premie (sosial premie) av
kaffekjøpere til produsent kooperativer eller
plantasjearbeidere, for investering i lokal
sosial utvikling (Fairtrade International,
2017). Videre uttaler Fairtrade at hvis det
ikke er noen skoler tilgjengelig i området der
barna bor, bør all innsats være laget for å
samarbeide med nasjonale myndigheter og/
eller andre relevante partnere for å bygge
skoler. (Fairtrade International, 2011).
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Informasjonssikkerhet
«Bekreftede klager vedrørende brudd på kundens personvern»
og «datasikkerhet» er vesentlige temaer for våre interessenter.
Informasjonssikkerhet er viktig for å sikre vår evne til å levere,
at vi etterlever personvernregelverket og at våre kunder kan
ha tillit til at Lindbak forvalter de informasjonen vi mottar og
oppbevarer på en forsvarlig måte.
Nye digitale løsninger, og økt bruk av digitale verktøyer for samhandling
gjennom 2020, understreker viktigheten av et systematisk arbeid med
informasjonssikkerhet i konsernet. Konsernet har implementert et
ledelsesforankret styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) som
er basert på Information Security Forum (ISF) Standard of Good Practice.
Styringssystemet består av konsernpolicy, konsernhandlingsregel og et
sett med veiledninger for å støtte implementeringen. IT-sikkerhet er et
ansvar på alle nivå i organisasjonen. Den enkelte medarbeider har ansvar
for at policy og handlingsregler etterleves.

Vi jobber ellers ut fra prinsipper om dataminimering
der vi kun samler inn data som er nødvendig for å
oppfylle formålet. Vi oppbevarer personopplysningene
kun så lenge dette er nødvendig for at vi skal kunne
oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser, samt
hvis en lovbestemt oppbevaringstid er fastsatt.
Når brukere gir sitt samtykke i forbindelse med
registrering til arrangement og webinar, for å motta
nyhetsbrev eller handle via vår netthandel, lagrer
vi bare opplysningene hvis det er nødvendig for
formålet og/eller pålagt ved lov. Brukeren kan selv
aktivt gjøre grep som ikke tillater informasjonskapsler
for markedsføring som legges til gjennom nettstedet
vårt av våre markedsføringspartnere og sosiale
medietjenester. Hen vil da oppleve mindre målrettet
annonsering og vil ikke kunne bruke eller se disse
delingsverktøyene.

Personvern

Lindbak legger stor vekt på å beskytte menneskers personvern,
og vi har klare retningslinjer og krav som våre ansatte, kunder,
leverandører, samarbeidspartnere og deres ansatte må forholde seg
til. Disse retningslinjene for personvern forklarer og klargjør hvordan
vi behandler ansattes og kunders personopplysninger i henhold til
personvernforordningen, (EU) 2016/679 (på engelsk forkortet GDPR).
Vi informerer også om hvilke rettigheter kunder, leverandører eller
samarbeidspartnere har i tilknytning til dette.

Behandling av personopplysninger relatert til kunde- eller
samarbeidsforhold

Lindbak behandler i utgangspunktet ingen sensitive personopplysninger
om våre kunder, og samler kun inn personopplysninger når vi har et
juridisk grunnlag for det. Tilfeller der dette er gjeldende er blant annet ved
leieavtaler der det kreves legitimasjonskontroll i form av kopi av førerkort
eller bankkort til personen som signerer avtalen. Som ledd i å forbedre
dette jobber vi med løsninger for elektronisk signatur som standard slik
at dette kravet kan bortfalle.
Vi behandler også sensitive personopplysninger når vi håndterer brukte
PCer og brukte multifunksjonsskrivere. Her har vi utarbeidet rutiner som
sørger for sikker sletting av data i henhold til anbefalinger av Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet og benytter løsninger godkjent av Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet.
Kilden til opplysningene vi har om våre kunder vil normalt være kunden
selv, ved at kunden selv gir opplysninger ved registrering på nettet eller
ved personlig kontakt, enten når kundeforholdet etableres eller senere.
Opplysninger kan også være generert gjennom kundens aktivitet i forbindelse med kundeforholdet, herunder f.eks. når kunden kjøper noe
eller kommuniserer med oss. I visse tilfeller kan vi supplere disse opplysningene med informasjon fra eksterne kilder, f.eks. i forbindelse med
kredittsjekker, innhenting av supplerende informasjon fra internett, e.l.
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2020 brakte med seg mange endringer i bruk av og
behov for fjernarbeid pga. strenge smittevernstiltak.
Med denne hurtige omleggingen endret også
trusselbildet for virksomheter. Både PST, NSM
og Etterretningstjenesten tar opp dette i sine
vurderinger for 2021. Informasjon som normalt
bare ble behandlet på kontoret ble nå behandlet på
provisoriske hjemmekontor, og ofte delt med andre i
samme husstand. Vi har erfart at trusselaktører aktivt
har utnyttet situasjonen med svakere sikkerhetstiltak i
hjemmene, og det har vært en økning i antall phishing
angrep basert på pandemien og konsekvensene av
den. Gjennom Lindbak IT Total har Lindbak IT aktivt
arbeidet gjennom opplæring og andre tiltak, med å
redusere kundenes risiko i denne situasjonen.
Lindbak har tatt et prinsipielt standpunkt for
personvern og misbruk på nettet, og ønsker å bidra
til meningsfulle handlinger for å bidra til nasjonal
cybersikkerhet. Lindbak IT deltar derfor aktivt
i flere forum for å øke kunnskapen om hvorfor
sikkerhetstiltak bidrar med å beskytte mennesker og
tips til hvordan brukeren skal jobbe sikkert.

Sikker samhandling og kunnskapsoverføring

En trygg og sikker IT-hverdag med Lindbak
IT Total

I dag er store deler av bedriftens verdier digitale.
Sikkerhet er derfor en utfordring og hjørnesteinen i
den tekniske infrastrukturen i en digitalisert verden.
Et digitalt samfunn er et mer transparent samfunn,
men det øker samtidig risikoen innen personvern
og misbruk på nettet. Ved å være i frontlinjen for
kundene våre i deres digitale prosesser hver dag er
dette et ansvar vi er bevisst. Lindbak IT og tekniske
samarbeidspartnere overvåker kontinuerlig både
Lindbaks egen infrastruktur og internettaktivitet for
mulige brudd.
Gjennom tjenestekonseptet Lindbak IT Total leverer
Lindbak IT en helhetlig tilnærming på drift, it-sikkerhet
og kundesupport som ivaretar bedriftens verdier og
beskytter personverket til menneskene som bruker
produktene og løsningene våre. For å minimere
sikkerhetsbrudd trigget av menneskelig atferd har
vi stort fokus på brukeropplæring og gjennomfører
derfor sikkerhetskurs for kundens ansatte som en
del av IT TOTAL-pakken. Slik bidrar vi til en trygg
IT-hverdag for våre kunder. I tillegg foreligger det
egen sikkerhetsmodul via Lindbaks læringsportal for
ansatte.

Bruk av IT har ført til økt produktivitet og har blitt
anerkjent som en nøkkelkilde for økonomisk vekst,
myndiggjøring av mennesker, og større tilgang
til informasjon og opplæring. Parallelt reiser
det spørsmål om den kommersielle verdien av
personopplysninger og risiko for personvern. Vi
ønsker å legge til rette for sikker kunnskapsoverføring
på tvers av roller, avdelinger og andre interessenter
i vår verdikjede som gjør at vi sammen kan sikre
bærekraftige arbeidsplasser. Våre plattformer Teams
og SharePoint ivaretar sikkerhetskravene knyttet til
personvern, og benyttes aktivt i samhandling mellom
ansatte, kunder og andre samarbeidspartnere kan
skje på en effektiv og sikker måte.
Lindbak IT jobber systematisk og kontinuerlig med
forbedring og utvikling av digitale løsninger. Vi deler
kompetanse og funksjonalitet åpent med våre
samarbeidspartnere for å legge til rette for videre
innovasjon og tjenesteutvikling, og vi tror at på denne
måten skaper de beste løsningene for fremtiden.
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Sikker dokumentbehandling

Over 60 % av all kundeinformasjon er lagret i
papirformat. Med en økning på 49 % av datainnbrudd
relatert til dokumentprosesser, så er en trygg
behandling av disse avgjørende for sikring av
personvernet12. Når man behandler dokumenter
internt i en bedrift er det ofte en multifunksjonsskriver
som blir brukt til å skrive ut, kopiere eller skanne
dokumenter. Det er derfor viktig at enhetene ivaretar
kravene til sikkerhet.
Multifunksjonsskriveren har den senere tid fått et
langt høyere fokus når man snakker om sikkerhet,
ettersom man har oppdaget at det kan være mulig
å gjennomføre dataovervåkning og datainnbrudd
ved å utnytte usikrede multifunksjonsskrivere og
nettverksskrivere.

04 | GRI-Indeks

Lindbak stiller krav til at de løsningene kundene kjøper
av oss ivaretar sensitive personopplysninger. Alle
dokumenter som inneholder en personopplysning,
kan ikke lengre skrives direkte ut til felles
utskriftsenheter hvor det er flere ansatte som har
tilgang. Vi tilbyr derfor løsninger for sikker skanning
og personlig pålogging på multifunksjonsmaskiner
som brukes av mange. Våre utskriftsenheter støtter
også kryptering av trafikk mellom PC/server til
utskriftsenhet. Vi gjennomfører sikker sletting av
harddisk etter hver jobb er gjennomført, og hos oss er
det standard å slette harddisken på alle enheter som
tas i retur for gjenvinning eller bruktsalg. Vi benytter
sertifisert løsning for denne slettingen hvor kunden
får utlevert en rapport med et sertifikat på at dette er
utført i samsvar med gjeldende retningslinjer.
Lindbak benytter kun programvare, løsning
og metoder som er godkjente av Nasjonal
Sikkerhetsmyndighet og oppdaterer sine løsninger
iht. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) sine krav
fortløpende.

Klager og innsigelser knyttet til datasikkerhet
og kunders personvern

Selskapet har etter gjennomgang på dette punktet
ikke avdekt vesentlige klager/innsigelser fra kunder,
leverandører eller fra regulatoriske instanser. Det er
heller ikke, etter gjennomgang, avdekt lekkasjer, tyveri
eller tapte kundedata.

Lindbaks kvalitetssystem
Lindbak har som mål å bli opplevd som en kvalitetsbedrift så
vel internt som eksternt. Dette innebærer at det gjennomføres
total kvalitetsledelse i bedriften. Lindbaks kvalitetshåndbok
gir føringene for dette arbeidet, mens det her redegjøres for
vårt kvalitetssystem på overordnet nivå.
Kvalitet betyr at det er overensstemmelse mellom kundens
spesifikasjoner og de varer og tjenester som Lindbak AS tilbyr og
leverer. Kvalitet innebærer også at Lindbak AS tar hensyn til kundens
uspesifiserte/ ikke uttalte behov og forventninger.
Total kvalitetsledelse medfører at alle beslutninger om investeringer,
personalbehov, organisasjonsendringer, miljøtiltak osv. fattes med
det formål å bedre gjennomføringen av kvaliteten, og hvor bedriftens
produkter og tjenester tilfredsstiller kundens behov på en akseptabel
måte og/eller hvor kundens forventinger (over)oppfylles. Dette skal gjøres
innenfor sunne økonomiske rammer.
Lindbak AS’ mål er å ha et enkelt, praktisk og jordnært system for
kvalitetssikring, som skal underlette bedriften i arbeidet med kontinuerlig å
vedlikeholde og å forbedre eksisterende standarder, prosesser, produkter
og tjenester i forhold til de sentrale krav som er viktigst for kundene og
vår virksomhet. Bedriftens mål er videre å ha et kvalitetssystem som er
sammenlignbart og «compliant» med de til enhver tid gjeldende ISO krav.
Gjennom at bedriftens kvalitetshåndbok implementeres i et
rammeverk som publiseres på web (intranett), vil oppdatert versjon av
kvalitetssystemet hele tiden være tilgjengelig for våre medarbeidere via
intranettet.
Systemet oppdateres fortløpende, men skal revideres 1 gang per år.
Hensikten med revisjonen er
• å finne ut om kvalitetssystemet tilfredsstiller de krav som stilles til oss.
• å kontrollere om det er samsvar mellom prosedyrer og praksis (dvs. om
prosedyrene følges).
I forbindelse med internrevisjonen skal det i forkant foretas en kartlegging
gjennom:
• kundeundersøkelser
• klimaundersøkelser ansatte
• intervjuer av et utvalg av ansatte og ledere
• intervju av verneombud

GRI-indikatorer
102-11 Forsiktighetsprinsipp/tilnærming

Gjennomføringen av
kvalitetsarbeidet i
Lindbak AS er basert
på:
• Langsiktig kunde/
brukerfokusering
• Kontinuerlig prosessstyrt forbedring
• Verdistyrt medvirkning
og samhandling fra alle
medarbeidere
• Kontinuerlig læring i og
av fellesskapet
• Måling for kundefokusert forbedring og
dyktiggjøring av
medarbeidere

Kvalitetshjulet

Iverksette
Vurdere

Planlegge
Utføre

Kvalitetspolitikken gjelder for ledelse, medarbeidere,
leverandører og bedriftens styre

Lederne av funksjonene salg, innkjøp, lager/montasje og teknisk service
er ansvarlig for at kvalitetspolitikken blir forstått, etterlevd og opprettholdt
i sine områder.
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GRI-Indeks
Side

Utelatelser

Kommentar

GRI 102: Overordnede opplysninger 2016

Utelatelser

Kommentar

GRI 102: Overordnede opplysninger 2016

102-1 Organisasjonsnavn

7

102-2 Aktiviteter, merkevarer, produkter og tjenester

6, 7

102-3 Plassering av hovedkontor

7

102-4 Plassering av driftssteder

7

102-5 Eierskap og juridisk informasjon

7, 8

102-6 Markeder med tilstedeværelse

7

102-7 Organisasjonens størrelse

8

102-8 Informasjon om ansatte og andre
arbeidstakere

57, 58,
59

102-9 Leverandørkjede

7

102-10 Vesentlige endringer i organisasjonen og
dens leverandørkjede

Data på antall
produkter/tjenester
selskapet tilbyr ikke
tilgjengelig.

60, 61,
62, 69

102-12 Eksterne tiltak

3, 10

102-48 Gjentagelse av informasjon

Det er ingen vesentlige omformuleringer
av informasjon gitt i rapporten for 2019.

102-49 Endringer i rapportering

Det er ingen vesentlige endringer i
vesentlige temaer eller begrensninger
sammenlignet med rapporten for 2019.

102-50 Rapporteringsperiode

01.01.2020-31.12.2020.

102-51 Dato for siste rapport

Oktober 2020.

102-52 Rapporteringssyklus

Årlig.

102-53 Kontaktpunkt for spørsmål angående
rapporten

8
Denne rapporten er utarbeidet i samsvar
med GRI-standarder. Rapporteringsnivå:
Core.

102-54 Rapportering i samsvar med GRI Standards

Ingen signifikante endringer.

102-11 Forsiktighetsprinsipp / -tilnærming

102-55 GRI Indeks

71

102-56 Ekstern revisjon

76, 78

SAMFUNNSØKONOMISK PÅVIRKNING
GRI 103: Konsernets tilnærming 2016

102-13 Medlemskap av foreninger
102-14 Erklæring fra øverste beslutningstaker

3

102-16 Verdier, prinsipper, standarder og normer for
atferd

7

102-18 Styringsstruktur

8

102-40 Liste over interessentgrupper

10

102-42 Identifisering og valg av interessenter

10

102-43 Tilnærming til interessentengasjement

10, 11

102-44 Nøkkelemner og bekymringer tatt opp

11, 12

102-45 Enheter som inngår i konsernregnskapet

7, 40

102-46 Rapportinnhold og avgrensninger

2

102-47 Liste over materielle temaer

11, 12,
13

103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

40

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

40

103-3 Evaluering av arbeidet

40

GRI 201: Economic performance 2016
Ansatte er ikke omfattet av tariffavtaler,
men er som arbeidstakere i Norge direkte
eller indirekte omfattet av kollektive
lønnsforhandlinger.

102-41 Tariffavtaler
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Side

201-1 Direkte økonomisk verdi generert og
distribuert

40

201-2 Økonomiske virkninger, risikoer og muligheter
41
ved klimaendringer
201-3 Pensjons- og forsikringsordninger

42

201-4 Økonomisk støtte fra myndigheter

40

Økonomisk støtte fra myndighetene
i 2020 har ifm. koronakompensasjon
samlet sett vært på kr 699.501,- for alle
datterselskap.

GRI 204: Procurement practices 2016
204-1 Andel av innkjøp fra lokale leverandører

42
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KLIMA- OG MILJØPÅVIRKNING

HELSE, ARBEIDSMILJØ OG SIKKERHET PÅ ALVOR

GRI 103: Konsernets tilnærming 2016

GRI 103: Konsernets tilnærming 2016

103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

43

103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

53

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

43

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

53

103-3 Evaluering av arbeidet

43

103-3 Evaluering av arbeidet

53

GRI 305: Utslipp 2016

Utelatelser
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GRI 403: Arbeidsmiljø og sikkerhet 2018

305-1 Direkte utslipp av klimagasser (CO2e)

45

305-2 Energi - indirekte utslipp av klimagasser

45

305-3 Andre indirekte utslipp av klimagasser

45

305-4 Utslippsintensitet av klimagasser

45

403-9 Arbeidsrelaterte skader

55

403-10 Arbeidsrelatert dårlig helse

53, 54,
55

403-9a v antall timer
arbeidet ikke opplyst.

MANGFOLD
EN ATTRAKTIV OG UTVIKLENDE ARBEIDSPLASS

GRI 103: Konsernets tilnærming 2016

GRI 103: Konsernets tilnærming 2016

103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

57

103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

46

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

57

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

46

103-3 Evaluering av arbeidet

57

103-3 Evaluering av arbeidet

46

GRI 405: Mangfold og like muligheter 2016

GRI 401: Ansettelser 2016
401-1 Nyansettelser og utskifting av personale

49

401-2 Fordeler gitt til fulltidsansatte som ikke
deltidsansatte tar del i

42

401-3 Foreldre/fødselspermisjon

59

57, 58

405-2 Forholdet mellom grunnlønn og godtgjørelse
av kvinner i forhold til menn etter ansattkategori

59

51

404-2 Programmer for ansattes kompetanseheving
og omstilling

50, 51

404-3 Andel ansatte som får regelmessige
prestasjons- og karriereutviklingsvurderinger

50

GRI 103: Konsernets tilnærming 2016
103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

60

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

60

103-3 Evaluering av arbeidet

60

GRI 408: Barnearbeid 2016
408-1 Enheter og leverandører med risiko for
barnearbeid
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Data om ansattes
etniske bakgrunn er
utilgjengelig.

MENNESKERETTIGHETER OG ARBEIDSFORHOLD I LEVERANDØRKJEDEN

GRI 404: Opplæring og utdanning 2016
404-1 Gjennomsnittlig opplæringstid per år per
ansatt

Ingen spesielle fordeler til fulltidsansatte.
Alle ansatte mottar like fordeler.

405-1 Mangfold i styringsorganer og blant ansatte

61, 62
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GRI 409: Tvangsarbeid 2016
409-1 Enheter og leverandører med risiko for
tvangsarbeid

61, 62

INFORMASJONSSIKKERHET
GRI 103: Konsernets tilnærming 2016
103-1 Forklaring av temaet og avgrensninger

66

103-2 Hvordan konsernet jobber med temaet

66, 67,
68

103-3 Evaluering av arbeidet

66

GRI 418: Personvern 2016
418-1 Bekreftede klager vedrørende brudd på
kundens personvern og tap av kundedata

68

Dette er Lindbaks bærekraftsrapport for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Rapporten beskriver
virkningen Lindbaks virksomhet har på den sosiale-, klima- og miljømessige- og økonomiske dimensjonen
av bærekraftig utvikling, og presenterer utvalgte relevante initiativer. Rapporten skal gi en korrekt og
balansert presentasjon av virksomhetens påvirkning. Lindbak rapporterer i henhold til GRI-standardene,
rapporteringsnivå «Core».
Takk til BDO for bistand med utarbeidelse av rapporten.
Ekstern verifikasjon av bærekraftsrapporteringen er utført av PwC.
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Til Styret i Lindbak AS

Uavhengig uttalelse vedrørende Lindbak AS’ rapportering om bærekraft
Vi har kontrollert om Lindbak AS har utarbeidet GRI-indeks og målinger og beregninger av nøkkeltall
for bærekraft («rapportering om bærekraft») for kalenderåret 2020.
Lindbak AS’ GRI-indeks er en oversikt over hvilke av prinsippene, aspektene og indikatorene i
retningslinjene fra The Global Reporting Initiative som Lindbak AS har benyttet for å måle og
rapportere om bærekraft; sammen med en henvisning til hvor informasjonen om bærekraft er
rapportert. Vi har kontrollert om Lindbak AS har utarbeidet en indeks for 2020 og om informasjon
er gitt slik det kreves i standarder utgitt av The Global Reporting Initiative
(www.globalreporting.org/standards) (kriterier).
Nøkkeltall er indikatorer for bærekraft som Lindbak AS’ GRI-indeks 2020 viser til, og som
Lindbak AS måler og følger opp. Lindbak AS har utarbeidet nøkkeltallene. Vi har kontrollert
grunnlaget for målingene, etterberegnet målingene, og kontrollert om Lindbak AS har presentert
nøkkeltallene slik det kreves i standarder utgitt av the Global Reporting Initiative
(www.globalreporting.org/standards) (kriterier).

om bærekraft inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik
risikovurdering tar vi hensyn til den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelsen av
saksforholdet. Formålet er å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av den interne kontrollen. Vår
kontroll omfatter også en vurdering av om de anvendte kriteriene er hensiktsmessige og en vurdering
av den samlede presentasjonen av saksforholdet.
Våre kontroller har omfattet blant annet møter med nøkkelansatte innenfor de vesentlige områdene
for gjennomgang av internkontroll og rutiner knyttet til rapportering om bærekraft; innsamling og
gjennomgang av relevant informasjon som støtter fremstillingen av nøkkeltall for bærekraft; vurdering
av fullstendighet og nøyaktighet i de presenterte nøkkeltall for bærekraft; og kontrollberegninger av
nøkkeltall for bærekraft basert på en vurdering av risiko for feil i sammenstillingen av nøkkeltallene.
Etter vår mening er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Lindbak AS’ GRI-indeks i det alt vesentlige er utarbeidet i overensstemmelse med kravene i
standarder utgitt av The Global Reporting Initiative; og
Nøkkeltall for bærekraft i det alt vesentlige utarbeidet, målt og rapportert for kalenderåret 2020 i
overensstemmelse med kravene i standarder utgitt av The Global Reporting Initiative.

Ledelsens ansvar
Ledelsen er ansvarlig for Lindbak AS’ rapportering om bærekraft og for at det er utarbeidet i
overensstemmelse med standarder utgitt av The Global Reporting Initiative. Ansvaret omfatter å
utforme, implementere og vedlikeholde en intern kontroll som ivaretar Lindbak ASs rapportering om
bærekraft og måling og oppfølging av nøkkeltall for bærekraft.
Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi er uavhengige av selskapet i overensstemmelse med lov og forskrift og Code of Ethics for
Professional Accountants (IESBA Code) og med de etiske kravene som er relevante for vårt oppdrag,
og vi har oppfylt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene og IESBA Code. Vi anvender
ISQC 1 [NORSK] – Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og forenklet
revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester og
opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og
prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og
regulatoriske krav.
Revisors oppgaver og plikter

Trondheim, 29. oktober 2021
PricewaterhouseCoopers AS

Rune Kenneth S. Lædre
Statsautorisert revisor

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om Lindbak AS’ rapportering om bærekraft basert på vår
kontroll. Vi har foretatt våre kontroller og avgir vår uttalelse med moderat sikkerhet i samsvar med
standard for attestasjonsoppdrag ”ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”.
Vårt arbeid innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for at Lindbak AS’ rapportering om
bærekraft er utarbeidet i overensstemmelse med standarder utgitt av The Global Reporting Initiative.
De valgte handlingene avhenger av vårt skjønn, herunder vurderinger av risikoene for at rapportering

(2)
PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17B, Postboks 6365 Torgard, NO-7492 Trondheim
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap
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VISJON

Vi skal bidra til en
bærekraftig fremtid på
norske arbeidsplasser

We make it work. At work

