GRI-index 2017
Utöver ett fullständigt GRI-index för 2017 innehåller denna
skrift VD-kommentar, information om Lindabs miljöarbete
samt väsentlighetsanalys och intressentdialog
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Ett hållbart företag
Vårt hållbarhetsarbete utgör en integrerad
och naturlig del i vår strategi. Vi arbetar för att
skapa värde för varje led i värdekedjan, från
kontakten med leverantörer till de som bor
eller arbetar i de byggnader våra lösningar
finns. Det är samtidigt viktigt att förstå Lindabs
verksamhet i ett större sammanhang, hur vi
på olika sätt kan bidra till ett bättre samhälle.
Det omfattar såväl det vi erbjuder våra kunder
som hur vårt dagliga agerande påverkar våra
olika intressenter. Utöver vår uppförandekod
och våra starka värderingar får vi stöd för
detta arbete genom filosofin A good thinking
company. Denna präglar hela vår organisation
och bygger på insikten att goda tankar leder
till goda lösningar. Good thinking utgör bland
annat en viktig drivkraft i vår satsning på att
utveckla ledande inneklimatlösningar för olika
slutanvändare, samt hur vi ser på varandra

Lindabs hållbarhetsarbete bygger på följande
riktlinjer och styrinstrument:
Lindabs miljöpolicy
ISO 26000
Internationella riktlinjer för socialt ansvarstagande.

Global Compact
FN:s initiativ kring riktlinjer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Lindab stödjer initiativet sedan

och vad som krävs för att bli en ännu attrakti
vare arbetsgivare än idag.
Filosofin ligger även väl i linje med vår ambi
tion att bidra till att FN:s 17 mål om hållbar
utveckling till 2030 kan uppnås, vilket ni kan
läsa mer om på sidan 23 i årsredovisningen.
Vi stödjer även FN:s Global Compact, tillämpar
ISO 26000 och rapporterar vårt hållbarhets
arbete enligt det internationella ramverket
Global Reporting Initiative (GRI) G4.
Lindabs strategi är en hållbar strategi. Till
stöd för detta finns närmare 60 års utveckling
av ledande lösningar som förenklat byggandet,
ökat energieffektiviteten och förbättrat inom
husmiljön för kunder och användare över hela
Europa. Lindabs ambition är att fortsätta vara
drivande i denna viktiga utveckling framöver.
				
Fredrik von Oelreich, tf VD och koncernchef

Hållbarhetsmål*

Attraktiv
arbetsgivare

Lägre koldioxid
utsläpp

Bättre
arbetsmiljö

*Läs mer på sid 21
i årsredovisningen.

Styrning och organisation
VD är ytterst ansvarig för Lindabs hållbarhetsarbete. För genomförandet
ansvarar Lindabs CSR Manager, som till sin hjälp har lokala kvalitets- och
miljöchefer runt om i Europa. Samarbete sker också med andra funktioner
i koncernen såsom HR, Inköp, Tillverkning, Marknad och Juridik samt
säljbolagen. Lindabs löpande miljöarbete styrs av koncernens miljöpolicy.
Det direkta ansvaret för miljöfrågor ligger hos de lokala bolagen. På
koncernnivå finns ett övergripande ansvar för utveckling, samordning
och uppföljning av miljö- och hållbarhetsarbetet.

2009.

Global Reporting Initiative, GRI
Internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Lindab har
rapporterat sitt hållbarhetsarbete enligt GRI sedan 2009.
För 2017 sker redovisningen enligt fjärde generationens rikt
linjer (G4), nivå Core.

Greenhouse Gas Protocol

Fördelning av intäkter på intressenter
Lindabs försäljningsintäkter uppgick under 2017 till 8 242 MSEK (7 849)
och utgörs av försäljning av bolagets produkter och tjänster. Huvuddelen
av detta fördelas mellan bolagets intressenter.

Internationella riktlinjer för beräkning av utsläpp av

Leverantörer, 65%

växthusgaser.

Anställda, löner inkl. soc. avg. och pensioner, 27%

Lindabs uppförandekod
Övergripande internt policydokument kring hållbar affärsetik.

Aktieägare, årets resultat, 4%
Samhälle, skatt, 2%

Uppförandekoden är baserad på FN:s konvention för mänsk

Banker m. fl., ränteintäkter och -kostnader, 0%

liga rättigheter och beskriver principerna för hur medarbetare

Övrigt1), 2%

ska agera i relationer med andra anställda samt med aktie
ägare, affärskontakter och övriga intressenter.
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1) Övrigt består av poster som inte kan anses hänförliga till enskilda intressenter. Främst utgörs
denna post av avskrivningar, nedskrivning av goodwill, valutakursdifferenser och realisationsresultat vid försäljning av tillgångar.

Global Reporting Initiative Index 2017

Om denna rapport

Översikt indikatorer
Frågor/aspekter

Redovisade indikatorer

Medarbetares hälsa och säkerhet

G4-LA6

Mångfald och jämställdhet

G4-LA12

Kunders hälsa och säkerhet

G4-PR2

Innehållsdeklarerade produkter

G4-PR3, G4-PR4

Miljöpåverkan från produkter och tjänster

G4-EN27

Leverantörskrav

G4-LA14, G4-HR11

Materialanvändning i produktion

G4-EN1, G4-EN2

Utsläpp av växthusgaser

G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18

Avfall

G4-EN23

Energiförbrukning

G4-EN3, G4-EN5, G4-EN7

Antikorruption

G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5

Rättvis konkurrens

G4-SO7

Finansiell stabilitet

G4-EC1

Lindab rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en
del av årsredovisningen. Sedan 2009 tillämpas Global
Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för redovisning av
hållbarhetsinformation, i år för tredje gången enligt GRI
G4 Core. De indikatorer som presenteras nedan är alla
utvalda med utgångspunkt i en så kallad väsentlighets
analys, som beskrivs utförligare på sidan 8. Indikatoröver
sikten till vänster listar de GRI-indikatorer som tillämpats
för att spegla de frågor/aspekter som bedömts vara mest
väsentliga för Lindab. Hänvisningarna i bifogat GRI-index
avser sidor i Lindabs Årsredovisning 2017 eller, då det
anges, uppgifter på annan plats i denna skrift. Förtydli
gande kommentarer lämnas också för vissa indikatorer.
l = Helt rapporterad

STANDARDUPPLYSNINGAR

| Sidhänvisning |

Rapporterad

|

w = Delvis rapporterad

Kommentar

Strategi och analys
G4-1

Uttalande från högsta ledningen om
relevansen av hållbar utveckling för
organisationen samt organisationens
strategi för att arbeta med hållbarhet

GRI-index s. 2

l

Organisationsprofil
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G4-3

Organisationens namn

Baksidan

l

G4-4

Huvudsakliga varumärken, produkter och
tjänster

s. 14-15, s. 29

l

G4-5

Lokalisering av organisationens
huvudkontor

not 1, s. 75

l

G4-6

Länder som organisationen har
verksamhet i

not 31, s. 105

l

G4-7

Ägarstruktur och företagsform

s. 42–43

l

G4-8

Marknader som organisationen är verksam
på (inklusive geografisk fördelning, sektorer,
typ av kunder och förmånstagare)

s. 34–38

l

G4-9

Redovisande organisationens storlek

s. 58 ff

l

G4-10

Antal anställda

s. 4,
not 6, s. 87

l

G4-11

Andel av personalstyrkan som omfattas
av kollektivavtal

G4-12

Organisationens värdekedja

s. 12–13

l

G4-13

Väsentliga förändringar under
redovisningsperioden

s. 4–5

l

G4-14

Om och hur organisationen följer
försiktighetsprincipen

G4-15

Externt utvecklade ekonomiska, miljö
mässiga och sociala deklarationer, principer
eller andra initiativ som organisationen
anslutit sig till eller stödjer

w

l

GRI-index s. 2

l

Drygt 30 procent av Lindabs anställda har kollektivavtal, varav
samtliga anställda i de nordiska verksamheterna.

Lindab följer Rio-deklarationen om Försiktighetsprincipen vilket
innebär att Lindab förbinder sig att arbeta förebyggande och
riskminimerande med miljöfrågor.

G4-16

Medlemskap i exempelvis bransch
organisationer och nationella eller
internationella lobbyorganisationer

l

Lindab är medlem i respektive styrelse för Svensk Ventilation,
Byggmaterialindustrierna, Stålbyggnadsinstitutet och Svensk
Byggplåt. Lindab är medlemmar i Styrgrupp Varumärke och med
lem i Arbetsgrupp Miljöbedömning och i Styrgrupp Produkter,
vilka är undergrupper till Svensk Ventilation. Lindab är medlem
i styrgruppen för TightVent Europe, en europeisk plattform för
frågor kring lufttäthet i byggnader och kanalsystem. Lindab är
dessutom, sedan 2015, medlem i styrelsen för den europeiska
branschorganisationen Eurovent Services Company (ESC), som
samlar marknadsdata och bedriver projekt kring olika teman som
rör ventilation och inneklimat.

l

De data som presenteras omfattar, då inget annat anges,
koncernens samtliga rörelsedrivande dotterbolag som ingick
från årets början.

Identifierade väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17

Enheter som ingår i organisationens
koncernredovisning, samt uppgift om
någon av dessa inte ingår i redovisningen

G4-18

Processen för att definiera redovisningens
innehåll och avgränsningar för aspekterna,
samt hur principerna för att definiera
redovisningens innehåll har tillämpats

GRI-index s. 8

l

G4-19

Väsentliga aspekter definierade i processen
för att definiera redovisningens innehåll

GRI-index s. 3

l

G4-20

Avgränsning inom organisationen för varje
väsentlig aspekt

G4-21

Avgränsning utanför organisationen för
varje väsentlig aspekt

G4-22

Effekten av eventuella revideringar av
information lämnad i tidigare redovisningar,
samt orsak till revideringarna

l

Det har inte gjorts några revideringar från tidigare rapporter.

G4-23

Väsentliga förändringar från tidigare
redovisningsperioder avseende omfattning
och avgränsning för aspekterna

l

Det har inte gjorts några väsentliga förändringar i omfattning eller
avgränsning jämfört med tidigare redovisningsperioder.

l

GRI-index s. 8

Då inget annat anges omfattar indikatorerna hela Lindabs
verksamhet.

w

Intressenter		
G4-24

Organisationens intressenter

s. 46,
GRI-index s. 8

l

G4-25

Princip för identifiering och urval av
intressenter

GRI-index s. 8

w

G4-26

Organisationens tillvägagångssätt för
kommunikation med intressenter

GRI-index s. 8

w

G4-27

Viktiga områden och frågor som har lyfts
vid kommunikationen med intressenter

GRI-index s. 8

l

Redovisningsprofil			
G4-28

Redovisningsperiod

l

Kalenderår 2017

G4-29

Datum för senaste redovisningen

l

April 2017

G4-30

Redovisningscykel

l

Årligen

G4-31

Kontaktperson för frågor angående
redovisningen

l

Paula Terne, Group HR/CSR Manager, paula.terne@lindab.com

G4-32

Valt ”in accordance”-alternativ samt index
för valt alternativ

G4-33

Policy och tillämpning avseende externt
bestyrkande

GRI-index s. 3

l

l

Hållbarhetsredovisningen har inte granskats av tredje part, men
Lindab bedömer att den samlade informationen i årsredovis
ningen 2017, på Lindabs hemsida www.lindabgroup.com och i
GRI-indexet uppfyller GRI:s krav för G4 Core.

Styrning			
G4-34

Redogörelse för organisationens
bolagsstyrning

s. 44–55

l

s. 49, s. 61-62,
GRI-index s. 2

l

Etik och integritet			
G4-56
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Organisationens värderingar, principer,
standarder och normer för uppträdande

Anställda informeras och utbildas löpande om innehållet i Lindabs
uppförandekod och om andra värderingar och principer för upp
trädande. Ett så kallat Corporate Governance Council har ansvar
för att uppförandekoden efterlevs inom organisationen.

SPECIFIKA
STANDARDUPPLYSNINGAR

| Sidhänvisning |

Rapporterad

|

Kommentar

EKONOMISK PÅVERKAN
Ekonomiskt resultat				
G4-DMA Upplysningar om styrning

s. 44–55

l

G4-EC1

GRI-index s. 2

w

G4-DMA Upplysningar om styrning

GRI-index s. 2

l

G4-EN1

Materialanvändning

GRI-index s. 7

l

G4-EN2

Återvunnet material

GRI-index s. 7

l

G4-DMA Upplysningar om styrning

GRI-index s. 2

l

G4-EN3

Energiförbrukning inom organisationen

GRI-index s. 7

l

G4-EN5

Intensitet avseende energiförbrukning

GRI-index s. 7

l

G4-EN7

Minskning av energibehov för produkter
och tjänster

s. 14–15,
s. 20–21, s. 22
s. 24–25

l

G4-DMA Upplysningar om styrning

s. 21,
GRI-index s. 2

l

G4-EN15 Direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1)

GRI-index s. 7

l

G4-EN16 Indirekta utsläpp av växthusgaser kopplat
till energi (Scope 2)

GRI-index s. 7

l

G4-EN18 Intensitet avseende växthusgasutsläpp

GRI-index s. 7

l

G4-DMA Upplysningar om styrning

GRI-index s. 2

l

G4-EN23 Total avfallsvikt per typ och
hanteringsmetod

GRI-index s. 7

l

Skapat och distribuerat direkt ekonomiskt
värde

MILJÖPÅVERKAN
Material

Energi

Utsläpp

Avfall

Produkter och tjänster
G4-DMA Upplysningar om styrning

GRI-index s. 2

w

G4-EN27 Minskad miljöpåverkan från produkter
och tjänster

s. 11-15, s. 21,
s. 23, s. 25-26

l

G4-DMA Upplysningar om styrning

s. 23

l

G4-LA6

s. 21

l

G4-DMA Upplysningar om styrning

s. 44–55

l

G4-LA12 Uppdelning avseende kön, åldersgrupp
och liknande för varje styrande enhet och
anställningskategori

not 6, s. 87

w

GRI-index s. 2

w

SOCIAL PÅVERKAN – ARBETSMILJÖ
Hälsa och säkerhet
Skador, sjukdomar, frånvaro samt dödsfall
orsakade av arbete, per region och kön

Under 2017 rapporterades 96 olyckor som ledde till
minst åtta timmars frånvaro.

Mångfald och jämställdhet		

Utvärdering av leverantörer			
G4-DMA Upplysningar om styrning
G4-LA14 Antal av nya leverantörer som utvärderas
utifrån arbetsförhållanden
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l

Alla nya leverantörer utvärderas utifrån arbetsförhållanden. Alla
nya leverantörer ska dessutom ta del av och skriva under
Lindabs dokument gällande etiska-, miljö- och sociala aspekter.

SOCIAL PÅVERKAN – MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER		
Utvärdering av leverantörer			
G4-DMA Upplysningar om styrning

GRI-index s. 2

G4-HR11 Betydande faktiska och potentiella negativa
konsekvenser för arbetsförhållanden i leve
ranskedjan och de åtgärder som vidtagits

w
l

Lindab har inte haft några incidenter i leveranskedjan kring
arbetsförhållanden som lett till åtgärder.

SOCIAL PÅVERKAN – SAMHÄLLE
Antikorruption				
G4-DMA Upplysningar om styrning

s. 40, s. 44–55

l

G4-SO3

Andel av verksamheten som utvärderats
utifrån risker relaterade till korruption, samt
redogörelse för de största identifierade
riskerna

s. 40,
not 3, s. 83

l

G4-SO4

Kommunikation och utbildning kring
policys och arbetssätt rörande
antikorruption

s.40, s. 44–55

w

Frågor om antikorruption regleras i Lindabs uppförandekod.
Anställda informeras och utbildas löpande om innehållet i uppfö
randekoden och ett Corporate Governance Council har ansvar
för att uppförandekoden efterlevs inom organisationen.

G4-SO5

Bekräftade fall av korruption, samt
vidtagna åtgärder

s. 40

l

Inga fall av korruption har bekräftats under året.

Konkurrens					
G4-DMA Upplysningar om styrning
G4-SO7

s. 44–55

Totalt antal rättsliga åtgärder för konkur
renshämmande och monopolfrämjande
beteende, samt resultat

l
l

Under 2017 har Lindab inte behövt vidta några rättsliga åtgärder
för konkurrenshämmande och monopolfrämjande beteende.

SOCIAL PÅVERKAN – PRODUKTANSVAR		
Kunders hälsa och säkerhet					
G4-DMA Upplysningar om styrning
G4-PR2

GRI-index s. 2

Antal fall av brott mot efterlevnaden av
regler och frivilliga koder gällande effekterna
på hälsa och säkerhet av produkter och
tjänster under deras livscykel

w
l

Under 2017 har Lindab inte identifierat några brott mot efterlev
naden av regler och frivilliga koder gällande effekterna på hälsa
och säkerhet av produkter och tjänster under deras livscykel.

Märkning av produkter och tjänster
G4-DMA Upplysningar om styrning
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GRI-index s. 2

w

G4-PR3

Typ av produktinformation som krävs enligt
organisationens rutiner för produktmärkning
och procentsats av produktkategorier som
berörs av dessa krav

w

På Lindabs hemsida www.lindab.com finns den produktinfor
mation tillgänglig som krävs enligt organisationens rutiner för
produktmärkning för varje produkt.

G4-PR4

Antal fall av brott mot efterlevnaden av reg
ler och frivilliga koder för produktinformation
och märkning

l

Under 2017 har Lindab inte identifierat några brott mot efterlev
naden av regler och frivilliga koder för produktinformation och
märkning.

Lindabs miljöarbete
Lindabs största miljöpåverkan sker genom utveckling av produkter
och lösningar som bidrar till lägre energiförbrukning i fastigheter.
Under 2017 blev Lindabs cirkulära kanalsystem, som första
system i Europa, certifierade av Eurovent för högsta täthetsklass,
D. Täta ventilationssystem hindrar läckage och därmed risken för
ökad energiförbrukning och större miljöpåverkan än nödvändigt.
Under året lanserades även UltraLink 2.0, nästa generation av
Lindabs unika mätenhet för luftflöden.
I den egna produktionen bedriver Lindab flera miljörelaterade
projekt, bland annat för att öka energieffektiviseringen och för att
minska mängden skrot. Dessa initiativ har bidragit till att energi
förbrukningen och utsläppen av växthusgaser minskat per omsatt
krona under 2017 jämfört med föregående år. Från 1 januari 2018
köper Lindab in ursprungsmärkt el till samtliga sina verksamhe
ter på Bjärehalvön, Sverige, vilket ökar andelen förnybar energi i
produktionen. De tillstånd som krävs för Lindabs verksamhet är
främst verksamhetstillstånd för industri. Inga brott mot tillstånds
villkor eller lokal miljölagstiftning förekom 2017.
Risker för olyckor som kan ge negativ miljöpåverkan bedöms som
liten. Lindab har säkerställt att hänsyn tas till miljörisker i samband
med exempelvis förvärv eller större förändringar. Endast produk
tionsenheter som ingick i verksamheten vid årets början finns
med i beräkningsunderlaget. Jämfört med föregående hållbar
hetsrapport har inga nya produktionsenheter tillkommit. Data för
det i december 2017 förvärvade irländska A.C. Manufacturing Ltd
kommer att ingå i underlaget från och med 2018.
Produktion
Lindabs moderna tillverkning av produkter i plåt medför en relativt
begränsad miljöpåverkan. Det kan röra sig om mindre utsläpp av
stoft, lösningsmedel från lackering och metaller till spillvatten. Inga

Förbrukning av råmaterial
Plåt, ton

2017

2016

2015

215 880

214 434

191 381

Oljor, m3

41

57

55

Färg, ton

420

408

286

Lösningsmedel, m3

12,5

6

6

1 731

1 815

1 945

Gummi, ton

oförutsedda utsläpp har skett under året. Läckagekontroller på
kyl-/värmepumpsutrustning görs för att undvika att ozonnedbry
tande ämnen läcker ut. Inga utsläpp har registrerats under året.
Transporter
Samlastning och logistikplanering minskar transporternas miljö
påverkan. Huvuddelen av emballagen består av förnybart material
och återvinns. Lindabs livscykelanalyser visar att transporter står
för en liten del av produktens totala påverkan på klimatet. Miljö
krav ställs i alla centrala upphandlingar av transporter. Samtliga
svenska tjänste-/förmånsbilar är hybridbilar och för övriga länder
finns tydliga krav på låga CO2-utsläpp med målsättningen att
hybridbilar ska användas även i dessa länder på sikt.
Avfall
De restprodukter som uppstår i produktionen består framför allt
av metallskrot. Metallskrot återvinns helt och övrigt avfall återvinns
till nästan 90 procent. En del inkommande och överblivet förpack
ningsmaterial återanvänds på plats. Det som blir över sorteras
och tas om hand enligt gällande lagstiftning. Farligt avfall tas om
hand av lokala avfallshanteringsföretag, och ingen information
finns om att något farligt avfall har exporterats.
Kemikalier
Lindab använder kemikalier i produktionen och berörs av EU:s
kemikalielagstiftning REACH. Verksamheten definieras som ned
strömsanvändare eftersom Lindab varken tillverkar eller impor
terar kemiska produkter till den europeiska marknaden. Lindabs
arbete inom detta område är framför allt inriktat på kommunika
tion med leverantörer och kunder om REACH-relaterade frågor.

Förbrukning av förpackningsmaterial

2017

2016

2015

Wellpapp, ton

3 233

3 029

2 525

1 171

1 214

1 922

10 450

8 885

7 491

Plast, ton
Trä, ton

2017

2016

2015

103 878

109 295

104 493

Direkt energi, MWh

43 645

50 276

50 475

Indirekt energi, MWh

60 233

59 018

54 018

Energi
Total, MWh

Avfall & metallskrot
Plåtskrot, ton

2017

2016

2015

18 415

18 043

18 090

846

657

875

6 548

5 643

5 560

89

89

87

2017

2016

2015

64 921

68 411

72 878

9 298

10 907

13 746

Indirekta utsläpp, ton

15 148

16 984

19 337

Energiförbrukning 2017

Övriga källor, ton

40 475

40 521

39 795

Energiförbrukning 2014–2016

Farligt avfall, ton
Totalt övrigt avfall, ton
Återvinningsgrad, %

Utsläpp av växthusgaser
Totalt, ton
Direkta utsläpp, ton

1MWh=0,0036 TJ
MSEK

MWh

Energiförbrukning

120 000

10 000

96 000

8 000

72 000

6 000

48 000

4 000

24 000

2 000

Nettoomsättning
0
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Väsentliga frågor
För verksamhetsåret 2017 rapporterar Lindab hållbarhetsarbetet
enligt Global Reporting Initiative (GRI) och den fjärde generatio
nens riktlinjer (G4), nivå Core. En central del i G4 är att fokusera
hållbarhetsarbetet på de frågor som anses mest väsentliga för
bolaget och dess intressenter. Metoden för att definiera de väsent
liga frågorna följer GRI G4:s riktlinjer och består av identifiering,

prioritering och validering. De mest väsentliga frågorna för Lindab
har framkommit genom en sammanvägning av en analys av
bolagets strategi och riskbild, intressenters åsikter samt faktisk
påverkan. Avstämningar utförs kontinuerligt internt och med
Lindabs intressenter för att säkerställa att frågorna alltid är
relevanta för marknaden, samhället och Lindab.

Identifiering

Prioritering

Validering

En så kallad bruttolista med väsentliga
frågor tas fram, baserad på GRI:s
aspekter, globala drivkrafter, FN Global
Compact och Lindabs strategi.

För att kunna bedöma vilka frågor
som ska prioriteras genomförs
workshops med företrädare för
ett antal strategiska funktioner i
koncernen. Frågorna analyseras uti
från deras påverkan på affärsverksamheten och olika intressenter.

För att validera att rätt frågor identi
fierats och prioriterats får externa
intressenter, såsom kunder, leverantörer och aktieägare bedöma och
rangordna frågorna. Fortsatt validering
och uppdatering sker därefter löpande
genom interna workshops och
intressentdialoger.

Väsentlighetsanalysen har resulterat i tretton frågor, som åter
speglar Lindabs ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan.
Frågorna har inordnats under de fyra delar som utgör Lindabs
fundament – Produkter och lösningar, Försäljning och distribution,
Produktion och processer samt Medarbetare (se sidorna 24–33 i
årsredovisningen).
Produkter och
lösningar

• Kunders hälsa och säkerhet
• Innehållsdeklarerade produkter
• Miljöpåverkan från produkter och
tjänster

Produktion och
processer

• Leverantörskrav
• Materialanvändning i produktion
• Utsläpp av växthusgaser
• Avfall
• Energiförbrukning

Försäljning och
distribution

• Antikorruption
• Rättvis konkurrens
• Finansiell stabilitet
Medarbetare

• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och jämställdhet

• Ekonomisk påverkan    • Miljöpåverkan  • Social påverkan

8

Intressentdialog styr prioriteringar
Lindabs intressenter utgörs i första hand av
kunder, leverantörer, aktieägare, anställda
och samhället. Under året har en löpande
dialog förts med representanter för dessa
grupper, med syfte att diskutera de hållbar
hetsfrågor som intressenterna bedömt som
viktiga för Lindab. De frågor som kommit
fram under året rör bland annat affärsetiska
aspekter såsom antikorruption och fri kon
kurrens, miljöaspekter såsom nya innovativa,
energieffektiva produkter samt koncernens
energiförbrukning och klimatpåverkan.

