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Bærekraftsåret
2021 var et begivenhetsrikt år i Lyreco Advantage Norway, også på bærekraftsområdet. 
Her viser vi noen eksempler fra året som gikk.

1•

2•

3•

4•

5•

7•

8•

6•

Vi utvidet scopet for våre 
ISO-sertifi seringer til å in-
kludere alle våre egeneide 
butikker. 

Vi klimakompenserer 
for våre egne restutslipp 
gjennom vår samarbeids-
partner Plant-for-the-
Planet. 

Siden starten av det europeiske Easy on the Planet-programmet har 
vi plantet over 1,2 millioner trær takket være våre kunders innsats.        
1,2 millioner trær dekker ca. 1527 fotballbaner.

Takk Staples/Lyreco Advantage for deres fortsatte støtte i å restaurere ødelagte      
økosystemer. Dere har ikke bare hjulpet oss til å plante langt over en million 
trær, dere sørger også for et levebrød for mange arbeidere og deres familier på                       
Yucatan-halvøyen i Mexico.
Marina Edelmann, int. prosjektkoordinator, Plant-for-the-Planet

Våre medarbeidere har 
gått 1,5 ganger rundt jor-
den i en felles utfordring 
for alle ansatte.

Vi har jobbet med å med 
å klimaberegne produkter 
for å kunne redusere vår 
totale klimapåvirkning¨

Easy on the Planet 
Andel av vår omsetning: 
38,4 %

Hele 39 669 trær ble plan-
tet i 2021 takket være våre 
norske kunders innsats 
og forbedring i innkjøps-
mønster innenfor rammen 
av Easy on the Planet-pro-
grammet.

I 2021 ble vi kjøpt av 
Lyreco-konsernet.

2021
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INNHOLD

Informasjon om rapporten

Lyreco Advantage Norway AS har lenge jobbet 
målrettet med kvalitets- og bærekraftspørsmål, der 
miljø er en naturlig del av bærekraftsbegrepet. Denne 
rapporten oppsummerer og gir et innblikk i arbeidet 
som ble utført på dette området i 2021. 

Bærekraftsrapporten utgis årlig og er allment 
tilgjengelig. All virksomhet i Lyreco Advantage Norway 
AS, inngår i bærekraftsrapporten. Rapporten skal 
være av praktisk verdi for våre kunder, leverandører 
og andre interessenter med tanke på sammenligning 
og balansert presentasjon av prestasjon, våre mål og 
konkrete resultater. 

Rapporteringsåret omfatter samme periode som 
årsregnskapet, 01.02.2021 til 31.12.2021, samt januar 
2021, som ikke inngår i det finansielle resultatet.

Rapporten er utarbeidet etter GRI-retningslinjer - 
Global Reporting Initiatives - der Lyreco Advantages 
sosiale, miljørelaterte og økonomiske ansvarsområder 
er omfattet, og den beskriver hva vi prøver å oppnå 
med vårt bærekraftsarbeid.

Dette er den tiende bærekraftsrapporten for Lyreco 
Advantage Norway AS. 

Rapporten skal være enkel å følge fra år til år, og følger
derfor samme struktur, der vi ser på norske data for
2021. Merk at tidligere års rapporteringsperiode har
vært 1. februar til 31. januar, i henhold til daværende
regnskapsår. Dette endres i år i henhold til krav fra
morselskapet. Ettersom de nordiske landene utga felles
bærekraftsrapporter frem til 2020 er tidligere norske
resultater skilt ut for å gi sammenlignbare størrelser,
med mindre annet er angitt i teksten. Merk også at
tallene for 2021 for første gang inkluderer den norske
retailvirksomheten.

Tidligere bærekraftsrapporter samt informasjon om vårt
bærekraftsarbeid finnes på 
www.staplesadvantage.no 

Hvis du har spørsmål om rapporten eller ønsker
ytterligere informasjon, kan du kontakte vår
Head of CSR and Communications

tone.haugenflermoe@lyreco.com
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Vi startet 2021 med en klar plan – for 
virksomheten, og for miljøet. Med nyvunnet 
erfaring fra pandemiåret 2020 var vi godt 
forberedt på markedsmessige endringer og 
utfordringer. Vi visste at vi evnet å omstille 
oss, ta imot de utfordringene som måtte 
komme, og gjøre det beste ut av enhver 
situasjon for kundene. Midtveis i 2021 
skjedde så en helt ny endring, men denne 
gangen var det en gledelig nyhet; vi ble 
kjøpt opp av Lyreco.

Bærekraftsarbeidet i bedriften vår har en lang historie
som vi er stolte av. Å være pionerer på bærekrafts-
området har vært og er en selvfølge for oss. I 2021 
fikk vi nye eiere, Lyreco – et familieeid selskap med like 
sterke ambisjoner som oss på bærekraftsområdet. Vi 
deler ønsket om å være pionerer på bærekraftsområdet, 
trekke bransjen i en mer bærekraftig retning, og levere 
på våre bærekraftsløfter til kundene våre. 

Å være en pioner er å våge å prøve nye ting, å våge 
å starte på noe uten å være helt sikker på hvordan 
løsningen ser ut. Med Lyreco i ryggen har vi fått styrken 
og støtten vi trenger til å sette fart på arbeidet og drive 
utviklingen videre. I skrivende stund står vi midt i en 
integrasjonsfase også på bærekraftsområdet, der vi 
trekker på våre respektive styrker for å finne den beste 
veien fremover. 

Integrasjonsarbeid i en pandemi er ressurskrevende, og 
jeg er glad for å kunne si at vi likevel ikke har sluppet 
taket i våre ambisjoner på bærekraftsområdet. At vi har 
lyktes i å videreføre arbeidet og også ta utviklingen videre 
er et tegn på styrken i engasjementet vårt.

Vi var pionerer i 2015 da vi var først med verifisering 
for samfunnsansvar mot den da helt nye ISO 26000, 
gjennom RISE Egendeklarasjon, en verifisering vi fortsatt 
er alene om i bransjen. På samme måte er vi pionerer 
i vår bransje med arbeidet med klimaberegning av 
hele verdikjeden vår, inkludert utslipp fra produkter. Vi 
la grunnlaget i 2021, og fortsetter arbeidet fremover 
med en klar intensjon om å bruke dette pionerarbeidet 
til å bidra til utslippsreduksjon fra hele vår verdikjede, 

i samarbeid med kunder og leverandører – i tråd med 
Lyrecos overordnede ambisjoner for klimaet.

Etikk er en av våre tre grunnsøyler for 
bærekraftsarbeidet, og gjennom hele pandemiperioden 
har nettopp etikk vært førende for hvordan vi har 
opptrådt. Vi har gjort vårt ytterste for å sikre tilgangen på 
nødvendige produkter og løsninger til samfunnskritiske 
institusjoner på en forsvarlig og trygg måte gjennom hele 
2021, noe våre nye eiere verdsetter.

Også i 2021 har vi måttet ivareta våre ansatte gjennom 
perioder med stor smittespredning. Et omfattende 
arbeid med løpende internkommunikasjon og digitale 
allmøter har vært godt mottatt blant våre medarbeidere, 
og har gitt en kompetanse vi nå kan trekke på gjennom 
integrasjonsfasen. Transparens er et nøkkelord for vår 
arbeidsmåte, og noe vi tar med oss videre.

I rapporten beskriver vi hvordan vi har valgt å 
klimakompensere for egne CO2-utslipp siden 2017. 
Dette regner vi som en selvfølge, men vi ønsker å få 
til mye mer. Vår ambisjon er å gjøre det enklere også 
for våre kunder å redusere sine utslipp. I 2021 startet 
vi et arbeidet med å klimaberegne sortimentet vårt, og 
vi har nå ferdigstilt beregningene for en tredjedel av 
vareutvalget. Dette arbeidet fortsetter for fullt i 2021, og 
gir oss et helt nytt verktøy i arbeidet med å bekjempe 
klimaendringene.

Et annet viktig verktøy for oss er Easy on the Planet- 
programmet, der vi nå har plantet over 1,2 millioner 
trær siden starten i 2015 og samtidig har oppmuntret 
kundene våre til et mer miljøvennlig handlemønster. Våre 
kunder i Norge bidro til å få plantet hele 39.669 trær i 
dette programmet i 2021. Samtidig har disse kundene 
redusert sin klimapåvirkning gjennom å redusere andelen 
små ordrer og øke innkjøpet av produkter som er bedre 
for miljøet. Tusen takk for innsatsen!

Bærekraftsarbeidet vårt i 2021 har dermed vært preget 
av initiativer som fokuserer på FNs bærekraftsmål nr. 
13 (bekjempe klimaforandringene), der vårt arbeid 
med nr. 12 (bærekraftig forbruk og produksjon) og 
nr.17 (gjennomføring og globalt partnerskap) er viktige 
forutsetninger for å lykkes. Vårt fjerde fokusområde 
innenfor de globale bærekraftsmålene, nr. 4 (god 
utdanning for alle) gir oss retningen for det bidraget vi gir 
til et inkluderende samfunn.

FORORD
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Det overgripende målbildet i bærekraftsatsningen, der vi 
fokuserer på følgende fi re av FNs 17 bærekraftmål, står 
derfor fast: 

Dette gir oss en langsiktig plan med tydelige ambisjoner, 
og vi har også i 2021 fokusert på å: 

• Minimere våre karbondioksidutslipp, og hjelpe 
kundene våre med det samme 

• Minimere avfall fra vår virksomhet, og hjelpe kundene 
våre med det samme 

• Tilby fl ere kundeorienterte og bærekraftige løsninger 
• Engasjere våre medarbeidere og gi tilbake til 

samfunnet 

I denne bærekraftsrapporten kan du som leser se hvordan 
vi ligger an i arbeidet. Du vil se hvordan vi ser engasjement 
hos våre ansatte som en nøkkel til å lykkes, og hvordan vi 
samarbeider med ulike interessenter for å utgjøre en reel 
forskjell. Vi viser også hvordan vi får bekreftet kvaliteten 
i vårt bærekraftsarbeid gjennom grundige eksterne ISO-
revisjoner, gjennom egendeklarasjonen for ISO 26000 
samt gjennom ISO-sertifi katene, ISO 9001 og ISO 14001.

Vi fortsetter å rapportere i henhold til GRI Standards 
– Global Reporting Initiatives retningslinjer. 
Bærekraftsrapporten avgis av vårt styre. 

Tusen takk til medarbeidere, kunder, samarbeidspartnere, 
leverandører og andre interessenter for et godt samarbeid 
i 2021. Vi ser frem til et nytt år med fremskritt og læring på 
bærekraftsområdet, der vi sammen gjør forandringer som 
betyr noe.

Nina Skramstad
Lyreco Advantage Norway

Nina Margrethe Skramstad, 
Managing director Lyreco Advantage Norway
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Alle kundesegmenter
Produktene og løsningene våre 
passer til alle arbeidsplasser og 
kundegrupper: fra store offentlige 
virksomheter, private bedrifter og 
organisasjoner til mindre bedrifter 
og privatpersoner.

Handle enkelt

Om oss

Våre løsninger
Vi tilbyr produkter, tjenester 
og løsninger for dagens og 
morgendagens arbeidsplasser. 
Kontorutstyr, renhold og 
hygiene, teknologi, møbler og 
merkevarebyggende løsninger.

Levering og service
Vi sender alle ordrer på lager-
førte artikler innen 24 timer, 
og dekker hele landet raskt 
og effektivt.

Til tjeneste

Bredt sortiment til alle 
arbeidsplasser

Markedets bredeste sortiment 
innenfor kontorrekvisita, 
rengjøring og hygiene, kjøkken 
og servering, møbler, 
emballasjemateriale, helse og 
omsorg, kontormaskiner, toner 
og blekk, tekniske produkter 
og IT-løsninger, produktmedier 
samt skolemateriell.

Bærekraftig handel

Hos oss handler du på den 
måten som passer deg best: 
gjennom en egen avtale og 
en personlig selger, i butikk, 
gjennom kundeservice eller 
direkte på nett når som helst på 
døgnet. 

Våre eiere fra 2021 er Lyreco, et 
familieselskap med hovedkontor i 
Frankrike. Vi har vært i det norske 
markedet siden 1865, og har en 
sterk lokal forankring med lager 
på Lahaugmoen, hovedkontor i 
Lørenskog og butikker over hele 
landet. I dag er vi ca. 400 ansatte i 
den norske virksomheten. 

Vi er her for å hjelpe deg.
Vårt kundesenter er tilgjenglig 
alle hverdager fra 08.00 - 16.00.

For oss er det viktig å bidra til 
bærekraftig handel. Gjennom vårt 
miljøprogram Easy on the Planet 
kan kundene se og ta tak i sin 
egen miljøpåvirkning samt få tips 
og forslag til mer miljøvennlige 
produkter og innkjøpsrutiner. 

LØSNINGER

Vi leverer et bredt utvalg 
av produkter og løsninger 
innen kontor, renhold,   
teknologi, møbler, oppbe-
varing, catering og hobby.
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INNFØRING I BÆREKRAFTSARBEIDET VÅRT

FNs globale bærekraftsmål 
setter bedriftsansvaret vårt 
i et større perspektiv hvor vi 
har ambisjoner om å hevde 
oss som ledende leverandør 
av tjenester og løsninger både 
for dagens og morgendagens 
kunder:

De viktigste målene
Vi har gjennomført en kartlegging av Sustainable Development Goals (SDG-kartlegging) for å fi nne målene som er relevante 
for virksomheten vår, og som skal være strategisk prioriterte i bærekraftsarbeidet vårt.

Mål 4
Vi har en naturlig kobling til målet 
gjennom produktutvalget vårt og 
et engasjement som er i tråd med 
retningslinjene våre for aktiv innsats 
for fellesskapet. 
Mål 4 oppsummerer godt utgangs-
punktet for fellesskapsinitiativene 
våre.

Mål 12 
Fundamentet for bærekraftsarbeidet 
vårt. Kundeprogrammene og mye 
av arbeidet som blir gjort i forbindel-
se med ISO-sertifi seringene og -veri-
fi seringen er rettet mot bærekraftig 
forbruk og produksjon.

Mål 13
Etter vår mening er klimautfordring-
en en av vår tids største utfordringer. 
Derfor inviterer vi kundene våre til å 
jobbe sammen med oss i arbeidet 
med å motvirke klimaforandringer.

Mål 17
En forutsetning for å nå målene våre. 
Vi har tro på at vi gjennom et gren-
seoverskridende samarbeid med 
interessentene våre – medarbeidere, 
kunder, leverandører, ikke-statlige 
organisasjoner og andre – kan bidra 
til et mer bærekraftig fellesskap.

I 2021 arbeidet vi med de tre hovedsøylene våre for 
bærekraft:

Kvalitet ligger som et underlag for disse søylene, og 
ledelsesgruppen har kontinuerlig målevaluering og 
tydelige handlingsplaner for alle deler av virksomheten.
Ved å ta aktivt ansvar for vår felles fremtid ønsker vi å 
være en attraktiv arbeidsgiver, samarbeidspartner og 
samfunnsaktør og å skape muligheter for lønnsom og 
ansvarlig vekst.

FRA ORD TIL HANDLING

Miljø
Vi vil minimere den negative og maksimere 
den positive miljøpåvirkningen fra aktivitetene 
og tjenestene våre. Vi retter oss ikke bare 
mot miljøpåvirkningen fra vår egen virksom-
het, men fokusere også på å hjelpe inter-
essentene våre til å gjøre det samme.

MILJØ

ETIKK

SAMFUNN

Ta ansvar 
for miljøet

Samfunn
Vi vil være en positiv kraft i samfunnet og 
bidra til et inkluderende samfunnsklima der 
virksomheten vår er representert. Dette gjør 
vi gjennom å gå foran som et godt eksempel 
samt å samarbeide med interessentene for å 
oppnå maksimal effekt.

Kvalitet
Vi gjøre det best mulige for våre kunder, 
medarbeidere og interessenter. Derfor er 
kvalitetsarbeid ekstra viktig, og det er alltid 
med som en basis i alt vi gjør fra produkt til 
prosess. Vi gir oss ikke før alt er i orden!

Bidra til et
inkluderende 

samfunn

Etikk
Vi skal opptre med god forretningsetikk. Det 
er like viktig for oss å gjøre det som er riktig 
som å gjøre ting på en god måte. Etikk og 
integritet viser hvem vi er og gjør forholdet 
til kunder, leverandører og ansatte verden 
over til noe spesielt. Ærlighet, rettferdighet og 
integritet er kvaliteter vi setter høyt.

Praktiser god 
forretningsetikk

Kvalitet i 
alle ledd

GLOBALE MÅL
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VÅRT MÅL:

”Vi har forpliktet oss til å ikke gi oss før alt er i orden. 
Hos oss skal kundene få bærekraftige produkter 
og tjenester levert med høy kvalitet, enten de er på        
arbeidsplassen, på skolen, hjemme eller på farten.”

Verdikjede
Bærekraftsarbeidet vårt omfatter hele verdikjeden, som vist på illustrasjonen.
Du finner retningslinjene våre og mer informasjon om bærekraftsarbeidet vårt her: 
www.staplesadvantage.no

Produksjon
Vi har ingen egen produksjon, men et 
nært samarbeid med leverandørene. 
Gjennom de etiske retningslinjene våre 
stiller vi krav med hensyn til miljø og 
sosiale forhold i produksjonen. Disse 
kravene følges opp regelmessig.

Sortimentsutvikling
Vi utvikler sortimentet fortløpende 
sammen med leverandørene våre 
i tråd med interessentenes krav
og behov. Gjennom Easy on 
the Planet stiller vi miljø- og 
bærekraftskrav til produktene våre.

Bruk og gjenvinning
Vi ser det som en del av vårt an-
svar å inspirere kundene til en mer 
bærekraftig hverdag. Vi tar dette 
ansvaret ved å støtte og veilede 
kundene i bruksfasen, hjelpe dem 
å ta bærekraftige produktvalg og 
tilby tjenester for gjenvinning og 
gjenbruk.

Logistikk
Vi driver fortløpende prosessoptimering 
ut fra et kvalitets- og miljøperspektiv 
og jobber nær distributørene for å sikre 
en mest mulig optimal transport ut til 
kunden. 

Salg
Vi driver salg gjennom forskjellige 
kanaler, bl.a. gjennom avtaler der vi 
sammen med kunden forsøker å få 
til mer bærekraftige innkjøpsrutiner. 
Vi arbeider for at både nettbutikken 
og de fysiske butikkene skal være 
tilrettelagt slik at kundene enkelt kan 
ta bærekraftige valg. 
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De syv prinsippene 
for samfunnsansvar

1985 20001995 2010 2011 2015 2016 2017 2018 20191997

Vi har ambisjoner om å være en leverandør både for 
dagens og morgendagens kunder. Dette innebærer at 
bærekraftsarbeidet vårt må ligge i forkant.  

I 2015 ble Lyreco Advantage i Norge, Sverige og 
Danmark først i bransjen til å bli verifisert mot ISO 
26000, og vi opprettholder denne verifiseringen 
gjennom Egendeklarasjon «Svensk specifikation SIS/
TS 2:2021 Organisationers samhällsansvar» av RISE 
(Research Institutes of Sweden).

Egendeklarasjonen ble oppdatert i 2021 og består av 
50 spørsmål som tar utgangspunkt i hovedområdene 
og prinsippene i ISO 26000:2010. Hovedområdene 
under er en naturlig del av det daglige arbeidet vårt:

• Organisasjonsstyring
• Menneskerettigheter
• Arbeidsforhold
• Miljøet
• Hederlig virksomhet
• Forbrukerspørsmål
• Samfunnsengasjement og -utvikling

VÅRT ARBEID FOR MORGENDAGENS KUNDER 
BEGYNTE FOR MANGE ÅR SIDEN

Milepæler på bærekraftsreisen vår
1985–1995 
Slutter med pakkechips i vareleveransene, miljømerkede produkter i 
katalogen, trykker katalogen mer miljøvennlig, utarbeider miljøprogram
2000–2010 
Small Order Calculator utvikles, Express Collect for gjennvinning av 
blekk og toner, Eco Easy (senere Easy on the Planet) utvikles, vår første 
Community Day finner sted
2011 
ISO 14001 miljøsertifisert, etter mange år som Miljøfyrtårn-sertifisert
2015 
Først i bransjen: Verifisert for ISO 26000 – standard for samfunnsansvar
2016 
Easy on the Planet-programmet lanseres – påvirke kunder til mer 
bærekraftige innkjøp, klimakompensasjon ved treplanting

2017 
Vi klimakompenserer for CO2-avtrykket fra egen virksomhet
2018 
73000 trær plantet innen Easy on the Planet-programmet
2019 
Over 93000 trær plantet innen Easy on the Planet-programmet for 
Norden. 
Easy on the Planet-kriterier for tekstilprodukter i Branding Solutions.
2020 
Easy on the Planet-progammet passerer 1 million trær plantet på vegne 
av kundene. Staples starter klimaberegning av vårt produktsortiment.
2021 
Verifisering etter oppdatert Egendeklarasjon SIS/TS 2:2021. Scope for 
ISO 14001 utvides til egeneide butikker. Vi avlegger Plastløftet.

Ansvarlighet

Åpenhet

Etisk atferd

Respekt for interessentenes interesser

Respekt for rettssamfunnet

Respekt for internasjonale atferdsnormer

Respekt for menneskerettigheter

De syv prinsippene (se figur) gjennomsyrer prosessene, 
rutinene og ambisjonene våre. Bærekraftsrapporten er 
et eksempel på hvordan vi etterstreber å være åpne om 
vår utvikling innen samfunnsansvar, miljø og kvalitet. 

Ved den årlige revisjonen verifiserer revisorene 
bærekraftsarbeid og svarene på samtlige 50 spørsmål 
gjennom dokumentgranskning og intervjuer med 
medarbeidere, leverandører, kunder og andre 
interessentgrupper.

2020 2021
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MILJØ

Vi ønsker å være pionerer innen bærekraft og skape 
forretningsmessige og miljømessige fordeler – for 
kundene våre, oss selv, og lokalsamfunnene der vi 
har vår virksomhet. Vi føler oss trygge på at dette 
er en forutsetning for langsiktig lønnsomhet for alle 
interessenter.
Lyreco Advantage i Norge er sertifisert opp mot 
ISO 14001:2015. I 2021 utvidet vi scopet for 
sertifikatet vårt til også å omfatte alle egeneide 
butikker. Vi har vært sertifisert mot ISO 14001 siden 
2011, da vi tok steget fullt ut etter flere år som 
Miljøfyrtårnsertifisert. I 2015 fikk vi en ytterligere 
bekreftelse på miljøarbeidet vårt; verifiseringen 
mot ISO 26000, Samfunnsansvar gjennom RISE, 
ettersom standarden også inneholder miljøkrav som 
skal oppfylles. Vi har et integrert ledelsessystem som 
omfatter både miljø, samfunnsansvar og kvalitet. 
Gjennom ledelsessystemet kan vi observere, kontrollere 
og forbedre miljøprestasjonen vår, samtidig som 
vi sikrer at vi holder oss oppdatert på gjeldende 
lovgivning. Den oppfølgende revisjonen av kravene i 
ISO 14001:2015 som ble gjennomført i 2021 viste at 
vi fortsatt har et stor engasjement for miljøarbeidet, og 
god struktur.  Vårt intensiverte arbeid med å redusere 
klimagassutslipp reflekterer ambisjonsnivået for vårt 
bærekraftsarbeid sammen med våre interessenter. 

• Lyreco Advantage i Norge ISO 14001-sertifisert 
siden 2011

Vi har en miljøpolicy som viser vår innretning mot et 
mer bærekraftig samfunn, der vi gjennom åpenhet og 
samarbeid med forskjellige interessenter skal:

•  tilby fl ere kundeorienterte og bærekraftige løsninger 

• minimere CO2-utslippene våre

• eliminere avfall

Tilby fl ere kundeorienterte og 
bærekraftige løsninger
For at vi skal kunne realisere visjonen og ta miljø-
policyen fra ord til handling, jobber vi med langsiktige 
mål som brytes ned til årlige delmål. Vårt arbeid med 
bærekraft tar utgangspunkt i visjonen vår, løftene i 
policydokumentene samt innspill fra ulike interessenter. 
Ettersom vi som bedrift har jobbet med bærekraft i en 
årrekke har vi kommet et godt stykke på vei i dette 
arbeidet. For ytterligere å minimere CO2-utslippene 
våre må vi derfor nå heve ambisjonene, og vi har derfor 
startet et arbeid for å kunne både måle og redusere 
klimaavtrykket av våre leveranser ut til kunde. Dette er 
et godt utgangspunkt for dialog med våre interessenter, 
og vi ser at det passer godt med vår omverdenanalyse. 

Fire hovedområder
Reduksjonen skjer i de områdene vi som partner for 
våre kunder kan påvirke. Vi fokuserer derfor på fire 
deler:

• Produkter
• Transport
• Sirkulære løsninger
• Vår egen virksomhet

Vi er avhengig av å samarbeide med både kunder, 
leverandører og andre samarbeidspartnere for å oppnå 
resultater. Mer klimavennlige produkter, mer effektiv 
transport og flere sirkulære løsninger krever innsats fra 
flere aktører. I tillegg skal vi selvfølgelig fortsette å feie 
for egen dør og ytterligere redusere klimapåvirkningen 
fra egen virksomhet.

Fokusområde - Produkter
Easy on the Planet har lenge vært vårt hoved-
satsningsområde for å kunne tilby kundene et bredt 
utvalg av produkter med mer miljøgunstige egenskaper 
(les mer om Easy on the Planet på side 14). I tillegg 
har vi nå valgt å begynne å jobbe for å få på plass 
klimaberegninger (CO2) og livssyklusanalyser (LCA) 
på produkter. Livssyklusanalyser er viktig for å kunne 
beregne klimaeffekten av de produktvalgene kundene 
gjør, der analysen måler produktets klimapåvirkning fra 
vugge til grav. 
Ingen andre organisasjoner med vår produktbredde har 
gjort dette tidligere!
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Vår søsterbedrift i Sverige har sittet i førersetet for 
dette arbeidet, og har sammen med den anerkjente 
organisasjonen Miljøgiraff gjort et pionerarbeid for å klare 
å klimaberegne en så bred produktportefølje som våre 
virksomheter har. I 2021 startet vi det samme arbeidet 
i den norske virksomheten. Vi har nå klimaberegnet 
over 6500 produkter. Vi ser at dette er veien å gå 
for å komme frem til reelle forbedringsmuligheter, 
ettersom utslipp fra egen virksomhet, som har vært 
målt og klimakompensert i en årrekke, utgjør en 
brøkdel av utslippene fra produkter. I 2022 fortsetter 
arbeidet med å klimaberegne enda større deler av det 
norske sortimentet, med et mål om å finne de beste 
angrepspunktene for å oppnå konkrete reduksjoner 
i klimapåvirkning. Vi har invitert leverandørene våre 
til dialog om mulige forbedringer, både i tilgjengelige 
produktdata, og i selve produktet. Noen produkter kan 
for eksempel redesignes for gjenvinning, det kan være 
mulig å gjøre noe med energibruken i produksjonen, 
materialinnhold eller andre faktorer. Etter hvert vil det 
bli mulig å fase ut produkter helt, eller erstatte dem 
med artikler med lavere klimapåvirkning fra andre 
leverandører. Ettersom mange av våre leverandører alt 
jobber med å redusere sin egen klimapåvirkning er dette 
en dialog som kommer til å bli forsterket fremover.

Fokusområde - Transport
Hver uke sender vi ca. 30.000 forsendelser fra vårt lager 
på Lahaugmoen til kunder over hele landet. Det blir mye 
transport, og dermed også en betydelig klimapåvirkning. 
Nettopp derfor er det avgjørende for å være trygg på 
at vi jobber med samarbeidspartnere på transport 
som er ledende i arbeidet med å gjøre transport mer 
miljøvennlig. Da vi valgte hovedsamarbeidspartner 
for våre transporttjenester stilte vi konkrete krav til 
lavutslippsdistribusjon. Vi ville sikre at vi fikk en partner 
på området som både har ambisjoner om å få til reell 
forbedring og evner til å agere på ambisjonene. Vi 
har valgt Bring som vår hovedsamarbeidspartner på 
transport fordi de ikke bare kan tilby utslippsfri transport 
i byene, men også driver innovativt miljøarbeid og viser 
konkret resultatoppnåelse på sine miljøambisjoner. 
Vi har samarbeidet med Bring i arbeidet med å utvikle 
en løsning for utslippsrapportering på sendingsnivå. 
Våre kunder kan derfor få detaljerte utslippsrapporter på 
CO2 og NOX for sine vareleveranser. Blant tiltak for å 
redusere klimapåvirkningen fra transport er:
• Optimering av distribusjonsområder. Ved å optimere 
rutene etter hvor gods og mottakere befinner seg 
reduseres kjørelengden og tilhørende utslipp.
• Planlegge ruterekkefølge. Sjåførene kan for hvert 
lass optimere rekkefølgen pakkene kjøres ut i, og 
dermed redusere kjørelengde.
• Øke antall direkteleveranser. Noen store leveranser 
kan gå direkte fra produsent til sluttkunde, i stedet for å 
gå innom vårt lager.

For 2021 har Bring jobbet med å forbedre sin 
beregningsmetode for utslipp, noe som har gitt en 
reduksjon også i 2020-tallene. Størrelsene er derfor ikke 
helt sammenlignbare med tidligere år.
For å gi en ekstra dytt i arbeidet med å redusere 
utslippene fra transport pågår det et aktivt samarbeid 
med våre kontraktskunder innenfor Easy on the Planet-
programmet, der kundene belønnes med treplanting 
når de reduserer sin klimapåvirkning gjennom å 
minske andelen små ordrer, noe som reduserer antall 
transporter til kunden. Les mer om Easy on the Planet-
programmet på side 12.

Fokusområde - Sirkularitet
Fokusområde Sirkularitet
Dette er et fokusområde med flere delområder. Vi 
har lenge hatt egne kriterier i Easy on the Planet (les 
mer på side 14) som løfter frem produkter med en 
stor andel av resirkulert materiale. Disse kriteriene har 
blitt gjennomgått med tanke på å styrke gjenvunnet 
materiale ytterligere i kravspesifikasjonen. Vi anser det 
som viktig å bidra til å skape et marked for resirkulert 
materiale for å oppmuntre til sirkularitet. 

Kundene våre er opptatt av å redusere miljøbelastningen 
fra plast, og mange har egne reduksjonsmål. Vi 
har gjennom flere år hjulpet kunder med å finne 
gode alternativer som dekker deres produktbehov, 
samtidig som vi har sett på bruken av plast i vår egen 
virksomhet. Dette har vært et område der samarbeidet 
med leverandørleddet er en nøkkel for å lykkes. 
Forberedelsen til innføringen av SUP-direktivet i 2021 
økte hastigheten i dette arbeidet ytterligere. Vi bestemte 
oss derfor for å formalisere det arbeidet vi allerede drev, 
og tok derfor i 2021 Plastløftet. Les mer om Plastløftet 
på side 20.

Jaana Røine
Adm. dir. 

Grønt Punkt Norge

Lyreco Advantage 
Norway AS

Har gjennomført Plastløftet

MILJØ



12

Vi har lenge hatt et eget gjenvinningsprogram for 
toner og blekk, der disse artiklene får mulighet til et 
nytt liv med svanemerking. Etter et leverandørbytte for 
tjenesten i 2020 opplevde vi gjennomføringsproblemer 
i 2021. Heldigvis kunne produktleverandørene våre 
hjelpe kundene våre med sitt returbehov mens vi jobbet 
med å forbedre kvaliteten på tjenesten. For 2022 vil 
ordningen igjen være operativ.

Vi har et mål om å utvikle tilbudet av sirkulære tjenester 
fremover. Dette arbeidet skjer i forlengelsen av arbeidet 
med klimaberegning av produkter, med intensjon om 
å prioritere å utvikle de sirkulære løsningene som har 
størst forventet klimaeffekt. 

Fokusområde Vår egen virksomhet
Vi har lenge fokusert på å minske den negative 
miljøpåvirkningen fra vår egen virksomhet. Lenge 
før ISO 14001-sertifiseringen drev vi miljøarbeid, 
ikke minst fra et klimaperspektiv. Siden vi ble ISO 
14001-sertifiserte i 2011 har vi også blitt kontrollert og 
utfordret på å forbedre oss av de eksterne revisorene, 
en utfordring vi har tatt med glede. Dette gjør at det 
nå begynner å bli krevende å forbedre oss videre. 
Alle lavthengende frukter er høstet for lenge siden, 
så hvordan kan vi finne ytterligere effektiviseringer for 
klimaet i vår virksomhet?

Vi har klimakompensert for våre interne restutslipp 
siden 2017 via Plant-for-the-Planet (les mer på side 
13), og selv om vi mener det er upresist å snakke 
om virksomheten vår som klimanøytral av den grunn, 
så er vi sånn sett «i mål». Likevel, på tross at vi har 
kommet veldig langt i vår effektivitet og reduksjon 
av klimapåvirkning vil vi utfordre oss selv og se om 
det går an å komme enda litt lenger. Vi ser på hele 
virksomheten med friske øyne, og tror vi fortsatt kan 
finne nye muligheter for å forbedre vår miljøpåvirkning. 
Vi har gjennomført et prosjekt i butikk der vi har sett på 
strømforbruk og fått hjelp av Noova til å styre forbruket 
for å få til reduksjon. I butikkene som er med på 
prosjektet ser vi så langt til dels betydelige utslag, så 
dette er et arbeid som vil fortsette.

Interessentdialog for miljøet 
I 2021 har arbeidet med bærekraftskommunikasjon 
tatt nye steg. I juni gjennomførte vi «Studio Emo», 
et heldigitalt kundearrangement der bærekraft var 
tungt inne på agendaen. I tillegg til kommunikasjon 
gjennom digitale kanaler og sosiale medier, har vi 
styrket dialogen med kundene gjennom deltakelse i 
et antall innkjøpsforum og kundearrangementer der vi 
har presentert vårt bærekraftsarbeid, deriblant Grønt 
Punkts innkjøpsforum i april. Vi har også gjennomført 
en kraftig satsning på bærekraftsopplæring for våre 
salgsrepresentanter gjennom et omfattende program. 
Dette hever kvaliteten på dialogen med kundene, 
og vi ser også et ektefølt engasjement blant våre 
medarbeidere. 

Overfor leverandørleddet er bærekraft alltid på 
agendaen, både i faste oppfølgingsmøter og på større 
arrangementer som digitale leverandørdager. Denne 
dialogen danner grunnlaget for å kunne utvikle tilbudet 
til våre kunder i mer bærekraftig retning.

Easy on the Planet-programmet
For å forsterke insitamentet til å velge mer bærekraftige 
løsninger hos våre kunder, skapte vi i 2015 Easy on 
the Planet-programmet. Som bonus planter vi trær når 
kundene:

Øker innkjøp av Easy on the Planet-produkter

Handler produkter med Easy Tree-symbol

Reduserer andelen små ordrer

Utgangspunktet for å beregne andelen Easy on 
the Planet-produkter og små ordrer er kundens 
innkjøpsmønster foregående år. Men også kjøp av 
Easy Tree-produkter, nøye utvalgte Easy on the 
Planet-produkter med ekstra gode miljøegenskaper, 
gir kunden en direkte klimakompensasjon i form av 
treplanting. Hvert kvartal informerer vi om kundens 
status i programmet, det vil si antall trær som forventes 
plantet ved slutten av året om kunden fortsetter med 
samme handlemønster. Etter årets slutt får hver kunde 
et sertifikat som bekrefter antall trær som er plantet på 
deres vegne takket være mer miljøbevisste innkjøp. Vi 
har siden programmet startet plantet over 1,2 millioner 
trær takket være innsatsen fra våre europeiske kunder. 
Innsatsen fra våre norske kunder sto for hele 39669 
trær i 2021. For oss som selskap er programmet en 
unik mulighet til å gi kundene en liten dytt i en mer 
bærekraftig retning.

Plant-for-the-planet
Easy on the Planet-programmet gjennomføres i 
samarbeid med den frivillige organisasjonen Plant-
for-the-Planet, som har overtatt UNEPS-kampanjen 
“1 billion tree”. Organisasjonen jobber for å bekjempe 
klimaendringene gjennom treplanting og ved å utdanne 
barn og ungdom til klimaambassadører. I løpet av 
årene samarbeidet har pågått, har vi utdannet en rekke 
ungdommer i Sverige og Norge gjennom Plant-for-the-
Planet-akademiet. Arbeidet med Easy on the Planet 
er et fokusområde for selgerne våre, der målet er å 
fortsette den positive trenden når det gjelder antall trær 
som plantes.

Vi har siden starten av Easy on the Planet-programmet 
plantet over 1,2 millioner trær takket være våre kunders 
innsats.

• Ett tre binder i gjennomsnitt 10 kg CO2 per 
leveår

MILJØ
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Ett tre binder i 
gjennomsnitt 10 kg 
CO2 per leveår

1,2 millioner trær dekker 
ca. 1527 fotballbaner

Vi har siden starten av Easy on the Planet-programmet plantet over         
1,2 millioner trær takket være våre kunders innsats.

Søk på Easy on the Planet 
I nettbutikken vår er det mulig å bruke et Easy on the 
Planet-filter som gjør at søket bare viser artikler som 
innfrir kravene. Miljøkatalogen får stadig flere besøkende, 
og vi følger nøye interessen for det mer miljøbevisste 
sortimentet vårt. 

«Takk Staples/Lyreco Advantage for deres 
fortsatte støtte i å reparere ødelagte 
økosystemer. Dere har ikke bare hjulpet oss 
til å gjenplante langt over 1 million trær, dere 
opprettholder også levebrødet for mange 
arbeidere og deres familier på Yucatán-
halvøyen i Mexico»

Marina Edelmann, int.prosjektkoordinator, 
Plant-for-the-Planet

MILJØ
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Færre små ordrer 
I dagens samfunn ligger det en forventning om 
omgående levering, om det så bare gjelder en blokk 
eller en pakke med penner. Resultatet er at mange små 
ordrer sendes fra lageret vårt med unødvendig stor 
negativ miljøpåvirkning og høy håndteringskostnad. 
Vi har i mange år jobbet målrettet med tiltak for å 
redusere andelen små ordrer for våre kontraktskunder, 
og har over tid hatt god effekt av dette. Et av tiltakene 
for å redusere små ordrer er Easy on the Planet-
programmet. I 2021 ser vi dessverre et brudd med 
trenden, noe som er en følgeeffekt av pandemien med 
både leveringsutfordringer og endret handlemønster. 

Easy on the Planet – 
Produktsortiment
Konseptet Easy on the Planet omfatter produkter 
som innehar en eller flere tredjepartssertifiseringer, 
og løfter i tillegg frem produkter som oppfyller 
produktgruppespesifikke miljøkriterier knyttet til f.eks. 
andel gjenvunnet materiale, bruk av solcelleenergi o.a.

Lyreco Advantage bruker tilgjengelige standarder, 
retningslinjer og sertifiseringer for å identifisere 
produkter som innfrir kravene i Easy on the Planet. 
Easy on the Planet-ikonet er ikke i seg selv en 
miljøsertifisering eller bekreftelse på at en bestemt 
tredjepartsstandard er innfridd. 

Som bedrift fortsetter vi å evaluere og utvikle kriteriene 
som brukes for å identifisere disse produktene. I 2020 
la vi blant annet til krav for profil- og arbeidsklær samt 
tekstilprodukter, noe som har gjort det mulig for oss 
å inkludere en rekke Branding Solutions-produkter i 
porteføljen. 

Lyreco Advantage i Norge hadde satt oss som mål 
at Easy on the Planet-produktene skulle stå for 40% 
av omsetningen i 2021. På tross av at majoriteten av 

de Covid 19-relaterte produktene ikke oppfyller Easy 
on the Planet-kriteriene, så sto fortsatt miljøprodukter 
for over 38% av salget vårt. Vi ser det som et tegn 
på at selv i en så spesiell situasjon som pandemien 
har medført, er artiklene i Easy on the Planet fortsatt 
relevante for våre kunder. 

Andel solgte Easy on the Planet-produkter

Totalt salg Easy on the Planet – Lyreco Advantage Europa:
2019 26,2%   2020 29%   2021 39,6%

Andel Small order

MILJØ
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Minimere CO2-utslipp
Gjennom fokus på effektive prosesser med minimal 
miljøpåvirkning over tid prøver vi å endre synsvinkel fra 
å minimere det negative, til å maksimere den positive 
effekten.
Vi måler vår egen direkte klimapåvirkning fra 
virksomheten vår, scope 1, samt den indirekte, 
scope 2 og deler av scope 3. Etter mange års arbeid 
med måling og effektiviseringstiltak valgte Staples å 
klimakompensere for virksomhetens restutslipp i 2017, 

og det har vi fortsatt med siden. 
For å maksimere effekten av vår egen klima-
kompensering samarbeider vi med Plant-for-the-Planet 
også på dette området. Ikke bare håndterer de vår 
klimakompensasjon, men de gjennomfører også 
Akademier for vår regning, det vil si at de lærer barn og 
unge opp til å bli klimaambassadører. 

CO2-utslipp per pakke

Antall kg CO2e/tNOK fra scope 1, 2 og deler av scope 3 

Tall for 2020 og 2021 ikke direkte sammenlignbare pga. endring i 

regnskapsperiode og tallgrunnlag.

Tall for 2020 og 2021 ikke direkte sammenlignbare pga. endring av 

beregningsmodell hos Bring.

Nøkkeltall

MILJØ
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Opplæring 
Hvert år gjennomfører vi opplæring med fokus på 
grunnsøylene i bærekraftsarbeidet: etikk, miljø og 
samfunn – vår Care Training. Opplæringen gir de ansatte 
en innføring i bærekraftsarbeidet vårt, hvor de kan delta i 
diskusjoner rundt disse viktige temaene. For nyansatte er 
denne opplæringen obligatorisk, men også andre ansatte 
har interesse av å delta. I tillegg til Care Training blir 
det hvert år gjennomført kurs og arbeidsseminarer med 
medarbeidere. 

Som en konsekvens av pandemien, og for å sikre 
kontinuiteten i arbeidet og kompetansen hos nyansatte 
har vi flyttet all opplæring i bærekraft til det digitale rom 
inntil videre, og vi ser at dette har fungert godt. 

Alle nyansatte får nå en times digital opplæring med 
bærekraftansvarlig i løpet av de to første ukene i 
bedriften. Her blir det gitt en innføring i hovedelementene 
i bedriftens bærekraftsarbeid. 

Videre har bærekraft vært på agendaen i digitale 
avdelingsmøter i ulike deler av bedriften, der vi har 

gjennomført opplæring og diskusjon rundt ulike 
bærekraftsrelaterte temaer. Bærekraft har også vært på 
agendaen i allmøtene med jevne mellomrom gjennom 
året.

Samtlige medarbeiderne har hatt tilgang til å gjennomføre 
digital trening på Motimate-plattformen på ulike temaer 
knyttet til bærekraft. 

Samlet sett har vi klart å holde læringstrykket på 
bærekraft oppe. Tilbakemeldingene fra de ansatte har 
vært gode, og vi ser flere fordeler med digital læring som 
vi vil ta med oss videre. 

Samarbeid og partnerskap
I tillegg til samarbeidet med Plant-for-the-Planet er 
vi aktive medlemmer i Grønt Punkt og Nettverk for 
Miljømerket innkjøp. Dialogen i disse organisasjonene og 
mellom bedriftene bidrar til vår egen utvikling og gir oss 
mulighet til å la andre dra fordel av vår erfaring. Vi ser på 
medlemskap som en plattform for innovasjon for neste 
generasjons løsninger.

MILJØ
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Eliminere avfall 
For at vi skal kunne forbedre virksomheten 
vår ytterligere, forsøker vi hele tiden å øke 
gjenvinningsandelen av materialet som genereres av 
virksomheten vår, for eksempel elektronisk og annet 
avfall. 

Lyreco Advantage i Norge er tilknyttet Grønt Punkt 
i Norge for å ta produsentansvar for emballasje. Vi 
er dessuten tilknyttet NORSIRK for å ivareta kravet 
om produsentansvar for elektriske og elektroniske 
produkter iht. WEEE-direktivet om elektrisk og 
elektronisk avfall (Waste Electrical and Electronic 
Equipment Directive). 

Internt fokus
Vi har gjennomført et initiativ for å kvitte oss med all 
gjenværende unødvendig plast på arbeidsplassen vår, 
som blant annet har medført at vi ikke lenger bruker 
plastbegre internt. På hovedkontoret vårt er det nå 
vanlige glass og kopper som gjelder.   

Med kunden i fokus 
Også når det gjelder kartongene og fyllmaterialene 
som brukes ved leveranser til kundene, har vi sikret 
høy effektivitet. Kartongene vi leverer fra lageret vårt 
på Lahaugmoen tilpasses til hver kundebestilling 
ved å skjæres ned for å minimere frakt av luft. Det 
er imidlertid en utfordring å få til hensiktsmessig 
emballasje for de aller minste ordrene i et helautomatisk 
lager, og vi oppmuntrer derfor kundene til å samle 
ordrene sine og dermed redusere behovet for både 
emballasje og transport  (les mer om små ordrer på 
side 14). Fra lageret sendes pakkene ut til kundene i 
resirkulerte kartonger og med gjenvunnet fyllmateriale. 

Sirkulære løsninger
Vi har også løsninger for håndtering av kontoravfall 
ute hos kundene våre. En av disse løsningene er 
tilpasset for gjenvinning av brukte tonerkassetter og 
blekkpatroner, der vi har en innsamlingsordning som 
er kostnadsfri for kundene våre. Les mer om våre 
sirkulære løsninger på side 11.

Merk at tallene for avfall i 2021 også omfatter retail.

MILJØ
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Det å jobbe for et bærekraftig samfunn innebærer også 
å praktisere god forretningsetikk. For et selskap er 
etisk korrekt opptreden en forutsetning for langsiktig 
fremgang. Hvert individ i selskapet har tydelige 
ansvarsområder og forventninger knyttet til sin rolle, og 
vi sørger for at alle får opplæring i hvordan de handler 
etisk riktig. 

Vi setter ærlighet, rettferdighet og integritet høyt, og 
er sikre på at dette gir oss gode beslutningstakere. 
Gjennom den interne opplæringen vi gir våre ledere 
og ansatte – kurs i Staples’ etiske retningslinjer 
og anti-korrupsjon – gir vi medarbeiderne våre de 
verktøyene de trenger for å jobbe på en etisk korrekt 
måte. I tillegg til dette har vi et etablert varslingssystem 
(whistleblower) som medarbeiderne kan bruke for å 
få råd og støtte eller komme med anonyme tips. Vi er 
overbevist om at etikkarbeidet vårt bidrar til å skape 
tillit hos interessentene og legger et solid grunnlag for 
partnerskap og samarbeid. 

Det etiske rammeverket vårt har som mål å: 

• styrke ledelsesstrukturen vår 
• skape tillit 
• sikre ansvarlig produksjon 

Styrke ledelsesstrukturen vår 
Vi skal styrke ledelsesstrukturen vår for å sikre en sunn 
praksis som beskytter våre investorer, medarbeidere og 
leverandører. 

Det er like viktig for oss å gjøre det som er riktig, som å 
gjøre ting på en god måte. Vi verdsetter og respekterer 
forskjellene mellom de unike kulturene vi jobber 
innenfor. Vi holder fast ved det samme høye etikk- og 
integritetsnivået og ser til at loven følges uansett hvor 
i verden vi driver forretningsvirksomhet. Tilnærmingen 
vår er den samme innad i organisasjonen som i hele 
leverandørkjeden. Styrken med den måten vi påvirker 
på, vises igjen innen følgende kjerneområder: 

Skape tillit 
Vi skal bygge tillit hos kundene, investorene og andre 
interessenter.

For å sikre at vurderingene og målene våre 
gjennomsyrer organisasjonen, er det viktig å ha en 
engasjert og åpen bedriftsledelse. 

Hos oss har bærekraftsansvarlig en selvsagt plass i 
ledelsen, og dette gjør at bærekraftspørsmål står høyt 
på agendaen i ledergruppen. Ledelsen ser hvert år 
gjennom og oppdaterer policyer, identifiserer viktige 
bærekraftsaspekter, formulerer bærekraftsmål med 
tilhørende handlingsplaner, evaluerer ledelsessystemet 
og går gjennom hvilke prosjekter som er i gang eller 
skal påbegynnes. Deretter sørger ledelsen for en 
fortløpende, tildels ukentlig, oppfølging av vedtatte mål, 
handlingsplaner, prosjekter og bærekraftsaspekter. 
All informasjon er tilgjengelig for medarbeiderne på 
intranett og gjennom ledelsessystemet vårt, og status 
for arbeidet er jevnlig på agendaen i allmøter. 

Etikk under en pandemi
I 2020 fi kk vårt arbeid med etikk en ny dimensjon, og 
vi har videreført arbeidet i samme retning i 2021. Som 
en følge av pandemien har vi som selskap fått mulighet 
til å vise våre etiske vurderinger i praksis. En rekke av 
våre kunder fyller kritiske funksjoner i samfunnet, og 
for oss var det en selvfølge å sikre at disse aktørene 
ble prioritert for tilgang til covid-kritiske produkter i en 
situasjon med manglende varetilgang. Selv om dette 
innebar en arbeidskrevende manuell prosess for oss, 
var det en udiskutabel prioritering. Vi var heller ikke 
villige til å fi re på produktkvaliteten, ta inn varer med 
udokumenterte egenskaper eller følge markedstrenden 
med urimelige prisøkninger på disse produktene. I noen 
tilfeller førte disse prinsippene til tapt omsetning, men 
det var likevel ikke et alternativ å handle annerledes. Det 
at vi var så tydelig på våre etiske vurderinger har både 
styrket langsiktige relasjoner med leverandørene av disse 
produktene og bygget et sterkt engasjement hos våre 
ansatte. At norske myndigheter bekreftet vår posisjon 
som en kritisk samfunnsaktør i den akutte situasjonen har 
bidratt ytterligere til engasjementet. 

ETIKK

Etiske atferd 
Vi forventer at 

medarbeiderne våre alltid 
opptrer som representanter for 

selskapet, og vi har derfor i de etiske 
retningslinjene og gjennom 

personalopplæringen tydelig 
formidlet det etiske nivået vi 

krever som minimum. 

Rapportering
Vi sørger for at de ansatte fritt kan si 

hva de mener, og håndterer alle etiske 
problemstillinger på en egnet måte.

Etikk hos 
leverandører

Sammen med leverandørene 
våre ser vi til at de deler vår høye 
etiske standard når det gjelder 

nulltoleranse overfor barnearbeid, 
lønn, helse, sikkerhet og forebygging 

av risiko på arbeidsplassen.
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Anti-korrupsjon 
Vi er opptatt av å drive virksomheten vår med integritet, 
slik det beskrives i retningslinjene våre for anti-korrupsjon. 
Disse retningslinjene er en del av vårt etiske rammeverk, 
og beskriver hvordan vi sammen forebygger og hindrer 
korrupsjon og fremmer etterlevelse av lover og regler. Vi 
tar retningslinjene for anti-korrupsjon på største alvor og 
forventer at de uten unntak følges til punkt og prikke. Vi 
har laget disse retningslinjene for å gjøre det enklere for 
de ansatte og andre som handler på vegne av oss å se 
hva som er riktig, hva man ikke skal gjøre, samt hva som 
er mulige gråsoner som kan sette forretningsinteresser og 
samarbeid på spill. I retningslinjene for anti-korrupsjon står 
det tydelig at vi forbyr alle former for bestikkelser, uansett 
om de tilbys eller mottas direkte av medarbeiderne 
eller indirekte gjennom en tredjepart. Retningslinjene 
formidles til samtlige medarbeidere ved ansettelse og 
følges opp gjennom kontinuerlig opplæring så lenge 
ansettelsesforholdet varer. 

Sikre ansvarlig produksjon
Produktene vi tilbyr kundene våre, skal ikke bare innfri eller 
overgå forventningene til ytelse og kvalitet – de skal også 
være produsert på en ansvarlig måte. 

Vi ønsker kun å samarbeide med leverandører som 
deler vårt syn på bærekraftig produksjon. Gjennom 
de etiske retningslinjene våre (Code of Conduct) lar vi 
leverandørene bekrefte at de tar ansvar for en bærekraftig 
utvikling og driver ansvarlig produksjon eller import. 
For å sikre at samtlige leverandører kjenner og følger 
vår Code of Conduct, inngår disse retningslinjene i 
sin helhet i avtalemalen som hver leverandør må gå 
gjennom og signere. Utover dette gjennomfører vi årlige 
tredjepartsrevisjoner ved fabrikkene som produserer 
Staples®-merkede varer, for å bekrefte at vi driver 
ansvarlig produksjon og opptrer etisk korrekt overfor 
leverandørene våre over hele verden. 

Våre etiske retningslinjer (Code of conduct) 
Cemasys kom inn som en ny partner for dette 
arbeidet i 2020, og etter noen oppstartsutfordringer 
den gang, kunne vi i 2021 jobbe strukturert med å 
utvikle leverandørene med basis i tilbakemeldingene. 
Hensikten med verktøyet er å måle våre leverandørers 
bærekraftsprestasjon, og det føyer en ekstra dimensjon til 
kommunikasjon og oppfølging av vår Code of Conduct. 

Oppfølgingen danner også grunnlag for en kontinuerlig 
risikoanalyse av leverandørkjeden vår, der vi evaluerer 
risikobildet basert på konkrete tilbakemeldinger 
fra  den enkelte leverandøren i kombinasjon med 
blant annet geografi, industri, råmaterialer og andre 
relevante faktorer. Prosessene vi bruker for å sikre at 
de etiske retningslinjene følges, utvikles kontinuerlig 
med utgangspunkt i interessentdialoger og analyser av 
omverden. 

I løpet av alle de årene vi har fulgt opp leverandører og 
fabrikker, har vi høstet erfaring og utviklet hvordan vi ser 

på de risikoer fabrikkene står overfor, hvordan disse kan 
reduseres på best mulig måte og hvilke korrigerende 
tiltak som er mest effektive. Som et resultat av dette har 
de årlige leverandørrevisjonene blitt redusert på enkelte 
områder og økt på andre. Vi har nå startet arbeidet med å 
integrere det globale arbeidet med Code of Conduct som 
drives i Lyreco sentralt. Tidligere revisjonsplaner for året 
har dermed til dels blitt revurdert. For eksempel avsluttet 
vi ett samarbeid ettersom fabrikken ikke var aktuell som 
leverandør til den nye organisasjonen. 

Rundt halvparten av fabrikkene som fremstiller Staples®-
merkede varer, ligger i risikoland (36 av 73). 

På grunn av pandemien var det i 2021 ikke mulig å 
gjennomføre revisjoner med eget personale. Det har 
også vært utfordrende å få til revisjoner med vår eksterne 
partner, Bureau Veritas, av samme grunn.

   

CODE OF CONDUCT for Lyreco Advantage 

Code of Conduct dekker 11 områder: 
1. Tvangsarbeid
2. Barnearbeid
3. Trakassering og overgrep
4. Ingen diskriminering
5. Helse og sikkerhet
6. Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger
7. Lønn og goder
8. Arbeidstider og overtidsbetaling
9. Etiske standarder
10. Miljøpåvirkning
11. Dyrevern

Gjennomførte leverandørrevisjoner 
2021

Oppfølgingsprogram/enheter som 
ikke ble fullt ut godkjente 2021

73 1

Av totalt 73 fabrikker befant 36 seg i lavrisikoområder.

Gjennomførte leverandørrevisjoner 
2020

Oppfølgingsprogram/enheter som 
ikke ble fullt ut godkjente 2020

106 3

Av totalt 89 fabrikker befant 45 seg i lavrisikoområder

For å levere Staples®-merkede varer inngår vi samarbeid 
med fabrikker som oppfyller våre krav til sikkerhet, miljø, 
arbeidsmiljø, og dessuten produktkrav blant annet for 
kvalitet. Vår systematikk for fabrikkoppfølging er basert på 
risikoanalyser av produksjonsområde og hva slags pro-
duksjon det gjelder. Før produksjonsstart blir hver fabrikk 
vurdert ut fra et poengbasert kvalitetssystem der bare    
fabrikker som innfrir kravene til kvalitetsnivå blir kvalifisert 
til å starte produksjon. Antall oppfølgende revisjoner vil 
avhenge av hvor høyt eller lavt risikonivået anses å være 
for den enkelte fabrikk med utgangspunkt i kvalifiseringen. 
Etter den innledende kvalifiseringen blir fabrikkene i tillegg 
gradert på en statistikkbasert risikoskala ut fra områdene 
de produserer i. Uavhengig av om en fabrikk befinner seg i 
et risikoområde eller ikke, foreholder Lyreco Advantage seg 
imidlertid retten til når som helst å kunne kontrollere fab- 
rikken – på eget initiativ eller etter forespørsel fra en kunde.

ETIKK
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Plast og papirinnkjøp

Papirinnkjøp – bærekraftig skogbruk 
Ulovlig hogst er en risikofaktor ved innkjøp av papir, 
og alle importører og produsenter av skogbaserte 
produkter må her ta et ansvar. Vi jobber for å 
kvalitetssikre innkjøp og produksjon gjennom vår 
«Sustainable Timber Procurement Policy». Disse 
retningslinjene tydeliggjør kravet til å benytte ansvarlig 
produserte papirprodukter og forplikter oss til 

• å beskytte skogressurser og samfunnet rundt 
• bare å kjøpe papir fra bærekraftig skogbruk 
• å rapportere fremdriften i arbeidet 

Vi er opptatt av å jobbe nær leverandørene for å sikre 
at de benytter prosesser og rutiner som er i tråd med 
lover og forskrifter og våre kunders forventninger. I 
2021 har vi startet arbeidet med å integrere Lyrecos 
konsernovergripende policyer og prosesser, der 
også retningslinjene for bærekraftig skogbruk blir 
gjennomgått.

  

Plast og nye produkter 
Verden produserer rundt 300 millioner tonn plast årlig. 
Av disse havner 8 millioner tonn i hav, innsjøer og 
vassdrag. Dette tilsvarer et lastebillass med plast, rett 
i havet, hvert minutt, døgnet rundt, ifølge studier utført 
av World Economic Forum (kilde:weforum.org). 

Med utgangspunkt i dette bakteppet, samt input fra 
ulike interessenter, har vi lenge hjulpet kunder med 
å redusere sitt forbruk av plastprodukter, eller finne 
alternativer der plasten er resirkulert for å bidra til å 
skape et sirkulært marked for plast. Internt i selskapet 
har vi jobbet med ulike initiativer for å redusere bruken 
av plast, blant annet er det ikke lenger plastkrus å finne 
på våre arbeidsplasser.

I 2021 formaliserte vi dette arbeidet ved å ta Plastløftet. 
Plastløftet er et initiativ i regi av Grønt Punkt som 
tar sikte på å bidra til en mer sirkulær plastøkonomi 
gjennom å:

1.Øke bruken av resirkulert plast
2.Unngå unødig bruk av plast
3.Designe for gjenvinning

Vi jobber sammen med leverandørene våre på alle 
disse målene, og i oppstartsåret 2021 reduserte vi 
unødig bruk av plast med 31 tonn. Dette arbeidet 
fortsetter for fullt i 2022.

  

Jaana Røine
Adm. dir. 

Grønt Punkt Norge

Lyreco Advantage 
Norway AS

Har gjennomført Plastløftet
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Vi ønsker å gjøre det beste for kundene, 
medarbeiderne og interessentene våre. Derfor er 
kvalitetsarbeid ekstra viktig. Vi vil sikre kvalitet ikke bare 
i produkter, men også i prosesser og ikke minst for 
medarbeiderne våre. 

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å sende inn 
forbedringsforslag og avviksrapporter slik at vi 
hele tiden kan bli enda bedre. Alle forslag og avvik 
behandles i ledergruppen. Vi tilstreber å sette kunden i 
sentrum for alt vi foretar oss, samtidig som vi selvsagt 
også tar hensyn til de øvrige interessentene. 

Vår kvalitetspolicy beskriver hvordan kvalitetsarbeidet 
vårt skal hjelpe oss å realisere visjonen vår om 
bærekraft gjennom 

• opprettholde kontroll 
• langsiktig samarbeid med leverandørene 
• sette kunden i fokus 
• motivere våre medarbeidere 

Du finner hele kvalitetspolicyen på hjemmesiden vår. 
I 2021 gjennomførte vi en oppfølgende revisjon for 
ISO 9001- og ISO 14001-sertifikatene våre. Det ble 
en revisjon med positivt utfall, og vårt kvalitets- og 
miljøarbeid nyter fortsatt tillit.

God kontroll 
I tillegg til mål som er knyttet til kvalitet på leveranser til 
våre kunder, undersøker vi svartiden og kvaliteten i den 
kontakten kunden har med kundesenteret vårt. 

De felles, sentrale målsettingene vi har hatt for vår 
kundeservice opp gjennom årene, har blitt omarbeidet 
som følge av desentralisering. Resultatet er KPI-er som 
er bedre tilpasset forventningene til de lokale kundene, 
der vi i tillegg til f.eks. servicenivå, svartid på samtaler 
og saksbehandling, også måler NPS (Net Promotor 
Score) og CX (Customer Experience), for telefon og 
chat. Vi jobber for å få på plass NPS og CX også for 
saker i nærmeste fremtid. I tillegg jobber vi kontinuerlig 
med årsakskoder for henvendelser på telefon, sak og 
chat, noe som gir kundekontakt og kundesenter en 
verdifull informasjonsbase for å yte best mulig service i 
kontakt med kunden. 

Informasjonen fra disse målingene gjør at vi effektivt 
fanger opp alle forbedringsmuligheter basert på 
respons fra kunde og kundebehandler på alle områder. 
Denne responsinformasjonen løftes til ansvarlig 
prosesseier, og følges opp på ukentlig basis for å sikre 
tiltak for forbedring. Vi legger stor vekt på opplæring og 
helhetlig kunnskap i kundesenteret, for å bli enda bedre 
på å finne løsninger for kunden ved første kontakt. 

I 2022 kommer vi til å fortsette arbeidet med å få på 
plass mer lokalt tilpassede systemer for å enda bedre 
kunne imøtekomme og følge opp våre kunder i det 
norske lokale markedet.

KVALITET

En perfekt ordre 

En perfekt ordre er en ordre som går feilfritt 
fra bestilling til levering: riktig produkt, til rett 
tid, på riktig sted, til rette vedkommende og til 
forventet kvalitet = 100% Perfect Order. Dette 
har vi satt konkrete mål for, og vi følger disse 
kontinuerlig. 

KVALITET
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Langsiktig samarbeid med leverandører 
‘Vi som selskap er helt sikre på at langsiktige 
leverandørrelasjoner er en forutsetning for innovasjon 
og utvikling av kvaliteten på produktene og tjenestene 
vi leverer til kundene. Vi er nøye med at produktene 
vi selger skal holde en viss kvalitet, uansett prisnivå. 
Derfor har vi bl.a. utviklet egne Staples®-produkter der 
vi kombinerer god kvalitet med best mulig pris. 

Før Staples®-produkter når markedet, kontrollerer 
og validerer vi at de innfrir kravene til ytelse, sikkerhet 
og forskriftssamsvar. Produktkvalifiseringen utføres 
hos et uavhengige testlaboratorium. Vi får også testet 
Staples®-merkede produkter årlig, slik at vi kan være 
trygge på at de fortsetter å innfri kravene vi stiller. Vi 
gjør alt vi kan for å sikre at produktene holder høy 
kvalitet. Likevel kan feil skje, og derfor har vi en etablert 
prosess for tilbakekalling av produkter. 

Prosessen sentraliserer kommunikasjonen innad i 
foretaket for tilbakekalling av produkter som selges av 
oss gjennom en av våre kanaler. Prosessen gir også en 
rask utredning av problemer som er knyttet til Staples-
merkevarer. Heldigvis trengte vi ikke å tilbakekalle noen 
Staples-merkede produkter i 2021.

Derimot måtte vi tilbakekalle fire artikler fra vårt 
øvrige sortiment i 2021. To av disse var medisinske 
forbruksartikler med kvalitetsmangler, og to var 
desinfiserende håndskum der produsenten erfarte en 
risiko for bruk ut over godkjenning og derfor valgte å 
tilbakekalle produktene fra markedet. 

Produktansvar

For at kundene våre skal vite hva produktene de 
kjøper fra oss inneholder, blir relevante produkt- og 
sikkerhetsdatablad både publisert på nettstedet vårt og 
sendt direkte til kunden. 

CE-merket blir satt på produkter som innfrir kravene  
til blant annet sikkerhet som EU stiller til en bestemt 
produktgruppe. Det er opp til produsenten å sørge 
for at riktig produkt CE-merkes før det blir lansert 
på markedet. Vi er derfor nøye med å stille krav til 
leverandørene våre om dette. Som distributør er det 
vårt ansvar å sikre at produktene vi distribuerer er 
CE-merkede iht. gjeldende lovverk. Eksempler på 
CE-merkede produkter er leketøy og elektronisk og 
medisinsk utstyr. Når det gjelder leketøy, er merket 
samtidig en garanti for at produktet innfrir strenge 
kjemikaliekrav.

I Sverige er det stor etterspørsel etter produkter 
som ikke inneholder farlige kjemikalier – noe som er 
ivaretatt i arbeidet med «Giftfri förskola», et arbeid som 
skjer i løpende dialog med kunder og leverandører. 
Tilsvarende kundekrav finnes også i det norske 
markedet, og vi ser fordelene med at vi har et felles 
produktutvalg som allerede innfrir disse kravene.

Kunden i fokus
I tillegg til målinger av en perfekt 
ordre gjennomfører vi jevnlig 
kundeundersøkelser i form av CSAT 
(Customer Satisfaction Survey). 
Oppfølgingen varierer ut fra hvilken 
av våre kanaler kunden handler i. Vi 
konstaterer at score for butikkene er jevnt høy, med 
en Net Promotor Score på 4,7, mens for vår åpne 
nettbutikk staples.no ligger scoren i underkant av 4 
gjennom året. Resultatene fra målingene følges opp 
kontinuerlig av berørte avdelinger.

I 2021 startet vi arbeidet med å samle målingene i 
alle kanaler hos en leverandør, noe som blir endelig 
implementert i 2022. Denne løsningen vil gi hyppigere 
innsikt i kundetilfredsheten for hele selskapet, og 
forenkle oppfølging. 

KVALITET
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Motivere våre medarbeidere 
Lyreco Advantage er opptatt av bærekraften i et godt 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende 
og meningsfylt arbeidssituasjon for våre medarbeidere. 
Når medarbeiderne har det bra, har hele organisasjonen 
det bra. Dette har vært en spesiell utfordring under 
pandemien. For å kartlegge risikofaktorer, og for å 
planlegge og implementere egnete tiltak, satte vi 
sammen en gruppe på tvers av våre avdelinger som 
jobbet gjennom året. Dette bidro til bevissthet og 
tidlig iverksetting av tiltak som hindret nedstenging 
av virksomheten grunnet smitte. I samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten fi kk medarbeiderne tilbud om 
rådgivning, individuelle samtaler og aktuelle kurs for å 
ivareta ansatte og ledere i en krevende tid.

Også i 2021 krevde hjemmekontor tett oppfølging 
av medarbeidere. Bedriftshelsetjenesten har gjort 
ergonomiske kartlegginger for ansatte på hjemmekontor, 
og samtidig gitt forslag til treningsprogram for å forebygge 
belastningsskader. Alle ansatte fi kk tilgang til webinar om 
trening på hjemmekontoret. I tett samarbeid med våre 
tillitsvalgte gjennomførte vi feberscanning og Covid-19- 
testing på lageret for å sikre både de ansattes helse og 
utgående leveranser, noe de ansatte fant betryggende. 
Dette, sammen med stort fokus på hygiene og avstand, 
har medvirket til at vi har unngått stopp i produksjonen. 
På tross av de forsterkede rutinene rundt Covid-19 fi kk vi 
noe økning i sykefraværet i 2021. Det ble også benyttet 
noen fl ere dager til omsorg for barn, grunnet periodevis 
stengte barnehager og skoler.

I juni 2021 ble Staples Solutions Norway AS solgt til 
Lyreco, med plan om fusjon mellom Lyreco Norge AS og 
Staples Solutions Norway AS. Gjennom et tett samarbeid 
mellom fagforeningen i begge selskaper fokuserte vi på å 
skape en god trygghet for alle ansatte i denne prosessen.  
For å styrke informasjonsfl yten med et stort 
antall medarbeidere på hjemmekontor vektla vi 
internkommunikasjon gjennom alle tilgjengelige kanaler. 
Allmøtene ble digitalisert, vi økte bruken av vår digitale 
kommunikasjonsapp Motimate og nyhetsformidlingen 
på intranett, og i den første fasen sendte ledelsen ut 
nyhetsbrev hver uke. Høsten 2021 gjennomførte vi vår 
første felles kick-off under slagordet #GreatherTogether 
med fokus på verdier, motivasjon og bli kjent med 
hverandre. Dette vakte stort engasjement.

I stedet for vår vanlige engasjementsundersøkelse satte 
Lyreco Advantage i 2021 fokus på fusjonsprosessen, 
og det ble gjennomført 4 undersøkelser blant alle 
ansatte for å kunne måle situasjonen i organisasjonene. 
Undersøkelsen ble presentert til de tillitsvalgte og 
forbedringstiltak ble gjennomført. Alle ansatte fi kk også 
tilbakemelding etter hver undersøkelse.   

Forebyggende helsearbeid
Vi engasjerer oss i forebyggende helsearbeid, og 
forsøker å tilrettelegge og oppmuntre medarbeiderne 
til å sette sin egen helse i fokus. Lyreco Advantage ser 
arbeidssituasjon, livsstil og helse som viktige faktorer for 
selskapets HMS-arbeid. Lyreco Advantage har i 2021 
opprettholdt tilskuddet til aktiviteter og kontingenter. I 
et samarbeid mellom bedriftsidrettslaget, verneombud, 
tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten om helsefremmende 
aktiviteter utviklet vi en aktivitetsplan som har blitt 
lansert for alle ansatte. Bedriftsidrettslaget har laget en 
aktivitetsoversikt delt inn i lavterskel- og viderekommende 
aktiviteter, med et mål om inkluderende aktiviteter på 
tvers av avdelinger. På Lahaugmoen har virksomheten 
i 2021 arbeidet videre med rullering satt i system, som 
et forebyggende tiltak mot muskel- skjelettplager og 
sykefravær. I tillegg er det gjennomført en støymåling på 
lageret, og virksomheten har etablert et industrivern.
Grunnet begrensningene i Covid-19 situasjonen 
gjennomførte vi en digital aktivitetskonkurranse i 
samarbeid med Dytt (se side 24). Vi har også en avtale 
med SATS om medlemsfordeler for medarbeiderne.

Det er viktig for oss å skape interne karrieremuligheter for 
medarbeiderne gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling 
og utviklingssamtaler. Ved rekruttering ser vi alltid etter 
kompetanse og muligheter internt før vi søker etter 
eksterne kandidater. 50 % av de 25 rekrutteringene 
som ble utført i 2021 ble gjort internt fra den norske 
organisasjonen, og dette er en tydelig indikasjon på at det 
fi nnes gode karrieremuligheter hos oss som selskap.

Medarbeidernes kompetanse er også et fokusområde. Vi 
ønsker å forsikre oss om at medarbeiderne får mulighet 
til å utvikle seg i jobben – slik at vi i vår tur kan utvikle 
oss som selskap. Gjennom opplæring styrkes og utvikles 
medarbeiderne våre. I 2021 gjennomførte vi 2500 
timer med opplæring. For å styrke internopplæringen 
videreutviklet vi den digitale læringsplattformen Motimate. 
Dette verktøyet gir alle ansatte tilgang til en rekke digitale 
treninger innen ulike områder, og full fl eksibilitet på når 
treningene gjennomføres.

KVALITET
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Vi ønsker å være en inkluderende og positiv kraft i 
samfunnet og bidra til et inkluderende samfunnsklima der 
vår virksomhet er representert. 

Dette gjør vi ved å skape arbeidsplasser, både direkte i vårt 
eget selskap og indirekte via leverandørkjeden. Vi donerer 
produkter og penger, og gir av vår tid både til frivillig arbeid, 
men også gjennom å fokusere på inkludering. 

Vårt samfunnsansvar 

• Engasjere medarbeiderne 
• Fremme et inkluderende fellesskap 

I tillegg til at vi fokuserer på mangfold i selskapet, jobber vi 
aktivt med å utvikle det mangesidige leverandørnettverket 
vårt for å styrke kunderelasjonene. 

Engasjere medarbeiderne
Vi er opptatt av at medarbeiderne våre skal engasjere seg i 
lokalsamfunnet, for på den måten å skape sterke relasjoner 
med interessentene. Derfor oppfordrer vi til å engasjere seg 
i ulike typer samfunnsnyttige aktiviteter både i og utenfor 
arbeidstiden. Ressursene vi setter av, er penger, materiale 
og vår egen tid.

Vi ønsker å bidra til lokalsamfunnene ved å fremme gode 
initiativer og utdanning. I tillegg til opplæringen som skjer 
gjennom Plant-for-the-Planets klimaakademier, gir vi 
penge- og produktstøtte til organisasjoner som jobber for 
barn og ungdom. 

I 2021 videreførte vi produktstøtten til Shift Hyperloop, en 
non-profi torganisasjon ved NTNU der studentene jobber 
med å utvikle hyperloopteknologi. Studentene holdt en 
inspirerende presentasjon for ledergruppen om hvordan 
de jobber med ny teknologi for å utvikle et bærekraftig 
transportsystem. I juli bidro vi igjen til gjennomføringen 
av junior-NM i sandvolleyball, der vi donerte 
smittevernprodukter og andre nødvendighetsartikler for å 
sikre en trygg gjennomføring for ungdommene. 
     

Helse og engasjement 
Også i 2021 la pandemien begrensninger på hva vi kunne 
få til av frivillig innsats og engasjementsdrivende aktiviteter, 
og vi var nødt til å tenke annerledes. 

I februar/mars gjennomførte vi en digital aktivitetsutfordring 
i samarbeid med Dytt, der alle ansatte ble invitert til å 
delta. Hele 200 deltakere fordelt på 35 lag gjennomførte 
utfordringen, og til sammen tok vi 86 668 243 skritt. 
Dette tilsvarer en strekning på 55 251 km, eller omtrent 
1,4 ganger rundt jorden. I tillegg til å løpe og gå var det 
et bredt utvalg av aktiviteter som ga uttelling underveis, 
og særlig styrketrening og langrenn var populært. Det var 
også mulig å sanke poeng ved for eksempel å invitere en 
kollega på digital kaffe eller å gi en positiv tilbakemelding, 
noe som bidro til den sosiale effekten av utfordringen.

SAMFUNN

Donasjoner 

Mottaker Type donasjon Verdi i NOK

Gatebarnas far Produkter 450 000

Climbe of Life - ICR Donasjon 5 800

Shift Hyperloop Produkter 2 000

Junior NM - Sandvolleyball Produkter 8 300

Rikshospitalet Produktdonasjon 10.000

SAMFUNN
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Donasjoner og veldedig arbeid
Engasjementet for veldedighetsarbeid er stort i 

organisasjonen. Et lokalt eksempel er initiativet fra butikken 

vår i Hønefoss, som støtter ScanAids arbeid i Ghana med 
sterkt rabatterte varer. Et annet tiltak fi nner vi i Stavanger, 
der vi samarbeider med kundene om donasjoner til 
Julehjelpen. 

Samarbeid
Gatebarnas far
Vi har i mange år støttet den ideelle organisasjonen 
Gatebarnas far i arbeidet med å hjelpe hjemløse og 
trengende i Norge.

SAMFUNN
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Fremme et inkluderende fellesskap

Lærlinger og praksiskandidater 
Lærlingeordningen er en viktig del av utdanningsløpet i det 
norske samfunnet, og som en stor arbeidsgiver kjenner 
vi et ansvar for å bidra med lærlingeplasser slik at det blir 
mulig å få tatt fagbrev. Vi er derfor godkjent lærlingebedrift, 
og har til enhver tid lærlinger hos oss. De fl este lærlingene 
arbeider i butikkene våre og tar fagbrev i salg og service. 
Vi tar også inn praksiskandidater fra videregående skole, 
både fra salgsfag og utstillingsdesign. I 2021 hadde vi 
tre slike praksiskandidater, og vi har etablert et godt 
samarbeid med fl ere videregående skoler rundt i landet.

Vi har lenge hatt et godt samarbeid med NAV for å gi 
en mulighet til mennesker som av ulike grunner har 
utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Vår 
virksomhet byr på et variert utvalg av arbeidsoppgaver og 
stillinger, og vi har derfor lyktes med å gi arbeidserfaring 
til fl ere kandidater gjennom årene. I 2021 hadde vi fl ere 
medarbeidere hos oss som var rekruttert på denne måten.

I butikk fi kk vi dessuten på plass vår første VTO-kandidat 
i samarbeid med NAV og Kirkens Bymisjon. VTO – varig 
tilrettelagt arbeid – er en ordning for uføretrygdede som 
har behov for tilpassede arbeidsoppgaver, og erfaringen fra 
dette samarbeidet er svært positiv.

Plan for lik behandling
Vi er opptatt av å tiltrekke oss og beholde medarbeidere 
med ulik bakgrunn i den globale virksomheten vår. Særlig 
på de øvre nivåene av selskapsstrukturen vår er mangfold 
viktig.

Alle mennesker er like mye verdt og skal behandles ut 
fra sine individuelle forutsetninger og muligheter uansett 
kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, 
etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, 
funksjonsvariasjon, seksuell legning eller alder.

Hos Lyreco Advantage skal alle medarbeidere ha 
de samme rettighetene, mulighetene og pliktene 
på arbeidsplassen når det gjelder arbeidsforhold, 
ansettelsesvilkår og utvikling gjennom videreutdanning, 
kompetanseutvikling og opprykk. Vi godtar ikke at 
medarbeidere utsettes for noen form for trakassering eller 
krenkelser på arbeidsplassen.

Likebehandling og forebygging av 
diskriminering ved rekruttering
Lyreco Advantage benytter Aon Assessment 
rekrutteringsverktøy/ tester, som gir like muligheter for 
kvinner og menn, eldre og yngre, og personer med annen 
etnisk bakgrunn.

Tilpasning av testtid og bruk av vektorgrafi kk gjør også 
at Aon Assessments tester gir gode muligheter for 
likebehandling av søkere med behov for tilrettelegging.

Lyreco Advantage gjennomfører en strukturert og objektiv 
rekrutteringsmetodikk. Bruk av jobbanalyser i kombinasjon 
med evnetester og personlighetstester gir alle kandidater lik 
sjanse til å vise seg frem. Bruk av strukturerte intervjuguider 
basert på en jobbanalyse sørger både for at kandidatene 
behandles likt, og at intervjuet fokuseres på de viktigste 
områdene. Staples/Lyreco Advantage’ HR-medarbeidere 
er sertifi sert for å gjennomføre tester og gi tilbakemelding til 
kandidater.

Dette sikrestilles gjennom følgende prosess:

I møter med de tillitsvalgte blir det gjennomgått årlig 
statuser innenfor aktuelle områder.

SAMFUNN
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Mangfold hos Lyreco Advantage
AMU gjennomførte kvartalsvis møter med fast agenda 
som omfatter sykefravær, skader med tiltak, saker fra 
bedriftsidrettslaget, HMS og AKAN. Det ble i 2021 
innrapportert 0 meldinger om yrkesskader. Det totale 
sykefraværet i selskapet var 8 % mot 6 %  i 2020.  

Likestilling
Lyreco Advantage hadde ved utgangen av desember 2021 
totalt 378 ansatte, tilsvarende 316,8 årsverk. Av dette var 
46% kvinner. Av selskapets ledere er det 30% kvinner.

9% av de totale årsverkene utføres av ansatte i 
deltidsstilling. Totalt 91 ansatte jobber deltid, og av 
disse er 57% kvinner.      

Midlertidige ansatte
3,7% av arbeidsstyrken er ansatt i midlertidige stillinger
Andelen kvinner av de i midlertidige stillinger er 42,8.

Gjennomsnittlig antall uker i foreldrepermisjon
Kvinner: 28,4 uker
Menn : 12,9 uker

Fordeling kvinner/menn i selskapet

Kvinner Menn Totalt

46% 54% 378

Fordeling i lederstillinger

Kvinner Menn Totalt

30% 70% 57

Fordeling i ledergruppen

Kvinner Menn Totalt

33%  67% 9

Fordeling i styret

Kvinner Menn Totalt

33% 67% 6

Antall ulike roller: 85 roller/378 ansatte

Ansettelsesform

Midlertidig ansatte 8

Andel midlertidig ansatte 3,4%

Andel kvinner blant midlertidig ansatte 50%

Andel av kvinner som er midlertidig ansatt 4,3 %

SAMFUNN
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BÆREKRAFTSÅRET 
I BILDER

Vårt eget fotballag

Stand på gløs Shift Hyperloop

Miljøsertifikat
Energibruk

All energi for 2021 er miljøvennlig vannkraft
levert fra Norske Vannkraftverk.

Deres strømforbruk har opprinnelsesgaranti
som sikrer nullutslipp for deres strøm levert av

Noova Energi System AS.

Lyreco Advantage Norway AS

Even Gjesdal, CEO
Noova Energi System AS

Junior NM i Sandvolleyball

SAMFUNN

Lyreco Norge
has offset greenhouse gas emissions equivalent to

153 t CO2

additionally captured emitted CO2 from the atmosphere by planting

306 trees
and enabled the empowerment and support of children and youths 
as Climate Justice Ambassadors.
Thank you!

Uffing am Staffelsee, August 30th, 2022

Plant-for-the-Planet retired 153 Gold Standard Voluntary Emissions Reductions (VER) credits. The VER credits were issued by The 
Gold Standard Foundation following a rigorous carbon offset project registration process. The issuance and ownership of these
Gold Standard VER credits have been tracked in The Gold Standard Environmental Registry using unique serial numbers to 
prevent double counting or double selling. These VER credits have been retired from the registry permanently, no one else can
hold or retire these credits.

Quantity of retired VER credits: 153
VER credit serial numbers: GS1-1-TR-GS1067-12-2015-19755-57176 to 57328

Hereby it is confirmed that Plant-for-the-Planet will plant and maintain the above specified number of trees. Reforestation is 
scientifically supported by the Crowther Lab, ETH Zurich.

2021

Jaana Røine
Adm. dir. 

Grønt Punkt Norge

Lyreco Advantage 
Norway AS

Har gjennomført Plastløftet
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Plant for the Planet plantering, Yucatan, Mexico
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Våre interessenter og interessentdialoger

11. Miljø og natur

Bærekraftig vekst, ressurstilgang, helse, 
restitusjon

Skape vekst med minimal negativ 
påvirkning på miljøet og maksimere den 
positive påvirkningen

3. Leverandører og partnere

Leverandørkontroll, ressurseffektivitet, 
etikk, miljø og CR

Sikre en bærekraftig utvikling i felles-
skap, riktige betalingsvilkår, rettferdig 
konkurranse og gode anbudsprosesser

1. Kunder

Tilgjengelighet, konkurransedyktighet, 
kvalitet, kundeservice, produktsikkerhet, 
miljøsortiment, små ordrer, Easy on the 
Planet-programmet, retur- og rekla-
masjonsrutiner, leveringssikkerhet og 
betingelser

Levere kvalitetsprodukter med god 
kundeservice og samarbeid for en 
bærekraftig utvikling

8. Investorer

Eierstyring, etikk, antikorrupsjon, helse 
og sikkerhet, strategier

Generere en bærekraftig vekst med av-
kastning til aksjonærer som tar hensyn 
til vårt bedriftsansvar

2. Medarbeidere

Helse, miljø, sikkerhet, gode arbeidsfor-
hold, karrieremuligheter og kurs, lønn og 
bonus, variasjon i jobben, motivasjon

Sikre et trygt og berikende arbeidsliv 
med engasjerte medarbeidere

9. Morselskap

Eierstyring, bedriftsledelse, retningslinjer, 
strategier, etikk, antikorrupsjon, helse og 
sikkerhet

Generere en bærekraftig vekst med av-
kastning til aksjonærer som tar hensyn 
til vårt bedriftsansvar

I forbindelse med revisjonen for ISO 26000 intervjuer revisor 
kunder, medarbeidere, leverandører og tillitsvalgte for å 
dokumentere hvor godt vi lever opp til 
egendeklarasjonens, og dermed også 
standardens, krav til bærekraftsarbeidet 
vårt.

Interessentene våre deles i 12 grupper. Nedenfor viser vi de 
seks prioriterte interessentgruppene, og forklarer hvordan vi 
førte dialog med dem i 2021, hensikten, og hva denne dia-
logen i praksis innebærer. I 2021 hadde vi særlig tett dialog 
med samarbeidspartner for kundetransport, produktleve-
randører og kunder. 

Hensikt og 
målsetning

Hensikt og 
målsetting

Hvordan 
dialogen ble 
gjennomført

Hvordan 
dialogen ble 
gjennomført

Hva vi gjør i 
praksis

Hva vi gjør i 
praksis

Leverandørevalueringer, møter, presen-
tasjoner, rapporter, revisjoner, samar-
beid, seminarer 

Møter, kundeundersøkelser, presentas-
joner, spørreundersøkelser, regnskap, 
samarbeid, seminarer

Medarbeidersamtaler, allmøter, eng-
asjementsundersøkelser, nyhetsbrev, 
intranett og dialog-app, sosiale medier, 
opplæring og kurs, kick-off

Beskrivelser av miljøkonsekvenser, ISO 
14001-sertifi sering, CO2-beregninger, 
Easy on the Planet

Rapporter, pressemeldinger, indekser, 
CR-evalueringer

Rapporter, pressemeldinger, indekser, 
CR-evalueringer, medarbeiderun-
dersøkelser
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Selskapet eies i sin helhet av det privateide, globale Lyreco-konsernet. I det norske selskapet sitter lokal 
administrerende direktør i styret sammen med andre representanter fra virksomheten.

Resultatet under viser utviklingen fra 2019-2021 (i NOK) for Lyreco Advantage Norway AS. 
NOK 2021 2020/2021 2019/20

Netto omsetning tnok 1.397.882 1 684 151 1 566 441

Resultat etter finansielle poster tnok -72.527 -44 104 -113 038

Eiendeler tnok 629.527 397 038 328 679

Gjennomsnittlig antall ansatte Antall 385 358 258

Soliditet % 27 20,7 2,0

SELSKAPSLEDELSE
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GRI-indeksGRI-indeks

Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i 
rammeverket for GRI-Standards, nivå Core. Dette er 
den niende norske rapporten, med ambisjon om å 
fortsette med omfattende og ansvarlig årlig 
rapportering.

Staples europeiske bærekraftsrapport er tilgjengelig på
staplesadvantage.no/vaart-iso-arbeid/

STANDARDOPPLYSNINGER  GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

Opplysning Kommentar (inkl. utelatelse av informasjon)

1. ORGANISASJONSPROFIL

102-1 Organisasjonens navn Lyreco Advantage Norway AS

102-2
Viktigste varemerker,
produkter, tjenester

Forretningsområder: Contract, Online, Retail, Wholesale. Salg av 
produkter, tjenester og løsninger – Office supplies, Facility, Technology, 
Furniture og Branding Solutions.

102-3
Lokalisering av organisasjonens
hovedkontor

Solheimveien 6-8, NO 1461 Lørenskog

102-4
Land organisasjonen har virksomhet i

Norge. Inngår i et europeisk konsern.

102-5 Eierstruktur og selskapsform Lyreco har vært et privat selskap siden 1926, med virksomhet i 25 
land i Europa og Asia, der Lyreco Advantage Norway AS inngår. 
Konsernet har også partnerskap som dekker 17 markeder.

102-6 Markeder der
organisasjonen er virksom

Se side 6 «Løsninger».

102-7 Organisasjonens størrelse Se side 31 «Økonomisk resultat» for antall ansatte og årsresultat.

102-8 Total personalstyrke, delt opp
etter ansettelsesform og region.

Se side 26 «Mangfold».

102-9
Organisasjonens leverandørkjede

Lyreco Advantage er en grossist med et stort antall leverandører. Verdikjedene for ulike 
produktkategorier varierer, og produktene kan transporteres flere ganger i prosessen. 
Bærekraftsarbeidet er relevant for hele verdikjeden, og vi jobber med det på forskjellige måter. Vi 
gjennomfører besøk hos leverandører og i fabrikken med henblikk på å sikre bærekraftsarbeidet. 
Les mer på side 18, «Ansvarsfull produksjon».

102-10 Vesentlige endringer med hen-
syn til størrelse, struktur, eierskap eller
leverandørkjede i regnskapsperioden

Se side 4-5 «Forord».

102-11
Anvendelse av føre var-prinsippet

Føre var-prinsippet er regulert i svensk miljølovgivning, og brukes i samtlige nordiske land. Vi følger 
føre var-prinsippet gjennom vårt systematiske arbeid med produktsikkerhet, fremfor alt innen 
produktkategorier som hobbymateriell og leketøy. Vi overvåker nye funn gjennom blant annet 
Notisum, Svanens innkjøpsnettverk, i Norge. 
Føre var-prinsippet er også en viktig faktor i vår tilbakekallingsprosess.

102-12
Eksterne regelverk, standarder, prinsip-
per som organisasjonen omfattes av/
støtter

ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 26000. Se også “Introduksjon til bærekraftsarbeidet 
vårt» samt «Etikk», vår Code of Conduct baseres på ILO-konvensjonen.

102-13  Aktive medlemskap i organisa-
sjoner, som bransjesammenslutninger
og interesseorganisasjoner

Svanens nettverk Norge

2. STRATEGI

102-14 Uttalelse fra Adm. dir. Se side 4-5 «Forord».

3. ETIKK OG INTEGRITET

102-16
Vurderinger, prinsipper, standarder
og retningslinjer for atferd

Våre retningslinjer for atferd kommuniseres til våre leverandører og finnes på lokale språk. Samtlige 
medarbeidere omfattes av våre etiske retningslinjer for antikorrupsjon. Samtlige ansatte gjennomgår 
også en Staples Care-opplæring der bl.a. antikorrupsjon og varslersystemet er inkludert. 
Les mer i kapitlet «Etikk».

4. STYRING

102-18
Bedriftsstyring, inkl. komiteer, samt
styreansvar for økonomisk,
miljø- og sosial påvirkning.

CR & Communications Manager sitter i ledergruppen. Styret er involvert i arbeidet med 
Bærekraftsrapporten. Les mer på side 31 «Selskapsledelse».

5. INTERESSENTENGASJEMENT

102-40 Interessentgrupper som
organisasjonen har kontakt med

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-41 Prosent av arbeidsstyrken
med kollektivavtale

Samtlige ansatte omfattes av kollektivavtale.

102-42 Grunnlag for identifisering
og utvalg av interessenter

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-43 Metode for interessentdialoger
delt opp i type dialog, interessentgruppe
og frekvens

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-44 Viktige områder og spørsmål
som tas opp i kommunikasjonen med
interessenter og hvordan organisasjo-
nen håndterte disse spørsmålene

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

6. REGNSKAPSMETODER

102-45 Enheter som inkluderes i
den økonomiske rapporten, samt
om noen av disse ikke er inkludert i
bærekraftsrapporten

Bærekraftsrapporten omfatter Staples’ virksomhet i Norge unntatt butikkene. Se side 3 
«Informasjon om rapporten».

102-46 Prosess for å definere rappor-
tenes innhold, samt hvor påvirkningen
skjer

Vår vesentlighetsanalyse er innvevd i vårt bærekraftaspektregister som er underlag når 
ledelsen setter de årlige bærekraftsmålene. Se også side 30 «Våre interessenter og 
interessentdialog».

102-47 Vesentlige aspekter identifisert i
prosessen for å definere innholdet

Vesentlighetsanalysen støtter i arbeidet med å prioritere blant bærekraftsaspektene som er jobbet 
frem i henhold til prinsippene i ISO 14001, ISO 9001 og ISO 26000. De målprioriterte 
aspektene er talentoppkjøp, påvirke kunder, varetransporter til kunde, 
Sourcing - Produktsortiment, Bevissthet og Engasjement personlig, Ekstern kommunikasjon 
og frivillighetsarbeid.

102-48 Effekten av og årsaken til om-
regning av data/informasjon som er gitt i
tidligere rapporter

Eventuell omregning av data rapporterer vi i forbindelse med nøkkeltall. 

102-49 Vesentlige forandringer
som er gjort siden forrige
regnskapsperiode når det gjelder
vesentlige aspekter og avgrensninger

Ingen vesentlige forandringer har skjedd.

102-50 Regnskapsperioden Rapporteringsperioden omfatter virksomhetsåret 2020, dvs 01.02.20-31.01.21.

102-51 Dato for publisering av
forrige regnskap

Mai 2020

102-52 Regnskapssyklus Årlig

102-53 Kontaktperson for
regnskapet og innholdet av det

Tone Haugen-Flermoe
CR & Communications Manager
tone.haugenflermoe@staples-solutions.com

102-54 Valg av rapporteringsnivå Denne rapporten er opprettet i henhold til GRI-standarder, nivå Core. 

102-55 GRI-indeks Fra side 32-

102-56 Ekstern granskning Rapporten er ikke revidert av en ekstern part, med unntak av det økonomiske resultatet. 
Derimot er rapporten gjennomgått av våre revisorer for vurdering av hvor godt den lever opp til regn-
skapslovens krav til ikke-finansiell informasjon.

GRI & STRUKTUR FOR RAPPORTEN
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GRI-indeksGRI-indeks

GRI & struktur for rapporten
Denne rapporten er skrevet med utgangspunkt i 
rammeverket for GRI-Standards, nivå Core. Dette er 
den niende norske rapporten, med ambisjon om å 
fortsette med omfattende og ansvarlig årlig 
rapportering.

Staples europeiske bærekraftsrapport er tilgjengelig på
staplesadvantage.no/vaart-iso-arbeid/

STANDARDOPPLYSNINGER  GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2016

Opplysning Kommentar (inkl. utelatelse av informasjon)

1. ORGANISASJONSPROFIL

102-1 Organisasjonens navn Staples Solutions Norway AS.

102-2
Viktigste varemerker,
produkter, tjenester

Staples Contract, Staples Online, Staples Branding Solutions. Salg av 
produkter, tjenester og løsninger – Office supplies, Facility, Technology, 
Furniture og Branding Solutions.

102-3
Lokalisering av organisasjonens
hovedkontor

Solheimveien 6-8, NO 1461 Lørenskog

102-4
Land organisasjonen har virksomhet i

Norge. Inngår i et europeisk konsern.

102-5 Eierstruktur og selskapsform Staples Solutions Norway AS

Heleid datterselskap av Emo Wholesales AS, som eies av Staples 
International B.V som har sitt sete i Nederland. Siden 28. februar 2017 
har det amerikanske foretaket Cerberus Capital Management vært 
hovedeier.

102-6 Markeder der
organisasjonen er virksom

Se side 6 «Løsninger».

102-7 Organisasjonens størrelse Se side 31 «Økonomisk resultat» for antall ansatte og årsresultat.

102-8 Total personalstyrke, delt opp
etter ansettelsesform og region.

Se side 26 «Mangfold».

102-9
Organisasjonens leverandørkjede

Staples er en grossist med et stort antall leverandører. Verdikjedene for ulike produktkategorier 
varierer, og produktene kan transporteres flere ganger i prosessen. Bærekraftsarbeidet er relevant for 
hele verdikjeden, og vi jobber med det på forskjellige måter. Vi gjennomfører besøk hos leverandører 
og i fabrikken med henblikk på å sikre bærekraftsarbeidet. 
Les mer på side 18, «Ansvarsfull produksjon».

102-10 Vesentlige endringer med hen-
syn til størrelse, struktur, eierskap eller
leverandørkjede i regnskapsperioden

Se side 4-5 «Forord».

102-11
Anvendelse av føre var-prinsippet

Føre var-prinsippet er regulert i svensk miljølovgivning, og brukes i samtlige nordiske land. Vi følger 
føre var-prinsippet gjennom vårt systematiske arbeid med produktsikkerhet, fremfor alt innen 
produktkategorier som hobbymateriell og leketøy. Vi overvåker nye funn gjennom blant annet 
Notisum, Medlemskapet NMC, Svanens innkjøpsnettverk både i Sverige og Norge. 
Føre var-prinsippet er også en viktig faktor i vår tilbakekallingsprosess.

102-12
Eksterne regelverk, standarder, prinsip-
per som organisasjonen omfattes av/
støtter

ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 26000. Se også “Introduksjon til bærekraftsarbeidet 
vårt» samt «Etikk», vår Code of Conduct baseres på ILO-konvensjonen.

102-13  Aktive medlemskap i organisa-
sjoner, som bransjesammenslutninger
og interesseorganisasjoner

Bransjeorganisasjonen KEPA, Svanens nettverk Norge og Sverige, Nätverket för 
Hållbart Näringsliv (NMC), Lek- och Babybranchen, CSR Västsverige, CSR 
Västsverige Hållbare Inköp og STICA.

2. STRATEGI

102-14 Uttalelse fra Adm. dir. Se side 4-5 «Forord».

3. ETIKK OG INTEGRITET

102-16
Vurderinger, prinsipper, standarder
og retningslinjer for atferd

Våre retningslinjer for atferd kommuniseres til våre leverandører og finnes på lokale språk. Samtlige 
medarbeidere omfattes av våre etiske retningslinjer for antikorrupsjon. Samtlige ansatte 
gjennomgår også en Care-opplæring der bl.a. antikorrupsjon og varslersystemet er inkludert. 
Les mer i kapitlet «Etikk».

4. STYRING

102-18
Bedriftsstyring, inkl. komiteer, samt
styreansvar for økonomisk,
miljø- og sosial påvirkning.

Head of CSR and Communication sitter i ledergruppen. Styret er involvert i arbeidet 
med Bærekraftsrapporten. Les mer på side 31 «Selskapsledelse».

5. INTERESSENTENGASJEMENT

102-40 Interessentgrupper som
organisasjonen har kontakt med

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-41 Prosent av arbeidsstyrken
med kollektivavtale

Samtlige ansatte omfattes av kollektivavtale.

102-42 Grunnlag for identifisering
og utvalg av interessenter

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-43 Metode for interessentdialoger
delt opp i type dialog, interessentgruppe
og frekvens

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

102-44 Viktige områder og spørsmål
som tas opp i kommunikasjonen med
interessenter og hvordan organisasjo-
nen håndterte disse spørsmålene

Se side 30 «Våre interessenter og interessentdialog».

6. REGNSKAPSMETODER

102-45 Enheter som inkluderes i
den økonomiske rapporten, samt
om noen av disse ikke er inkludert i
bærekraftsrapporten

Bærekraftsrapporten omfatter Lyreco Advantages’ virksomhet i Norge unntatt 
butikkene. Se side 3 «Informasjon om rapporten».

102-46 Prosess for å definere rappor-
tenes innhold, samt hvor påvirkningen
skjer

Vår vesentlighetsanalyse er innvevd i vårt bærekraftaspektregister som er underlag når 
ledelsen setter de årlige bærekraftsmålene. Se også side 30 «Våre interessenter og 
interessentdialog».

102-47 Vesentlige aspekter identifisert i
prosessen for å definere innholdet

Vesentlighetsanalysen støtter i arbeidet med å prioritere blant bærekraftsaspektene som er jobbet 
frem i henhold til prinsippene i ISO 14001, ISO 9001 og ISO 26000. De målprioriterte aspektene 
er Internal Sourcing, påvirke kunder, varetransporter til kunde, Sourcing - Produktsortiment, 
Bevissthet og Engasjement ansatte, Ekstern kommunikasjon og frivillighetsarbeid.

102-48 Effekten av og årsaken til om-
regning av data/informasjon som er gitt i
tidligere rapporter

Eventuell omregning av data rapporterer vi i forbindelse med nøkkeltall. 

102-49 Vesentlige forandringer
som er gjort siden forrige
regnskapsperiode når det gjelder
vesentlige aspekter og avgrensninger

Ingen vesentlige forandringer har skjedd.

102-50 Regnskapsperioden Rapporteringsperioden omfatter virksomhetsåret 2021, dvs 01.02.21-31.12.21 samt januar 2021 som 
ikke inngår i finansielle tall.

102-51 Dato for publisering av
forrige regnskap

Mai 2020

102-52 Regnskapssyklus Årlig

102-53 Kontaktperson for
regnskapet og innholdet av det

Tone Haugen-Flermoe
Head of CSR and Communication
tone.haugenflermoe@lyreco.com

102-54 Valg av rapporteringsnivå Denne rapporten er opprettet i henhold til GRI-standarder, nivå Core. 

102-55 GRI-indeks Fra side 32-

102-56 Ekstern granskning Rapporten er ikke revidert av en ekstern part, med unntak av det økonomiske resultatet. 

GRI-INDEKS
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103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering

306-1 Totalt utslipp av vann 2020: 2322 m3

Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
307 Overholdelse av miljøloven

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat
samt ISO 26000-verifisering

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering, samt 
ISO 26000-verifisering Notisum brukes som verktøy i rutinen for lovoverholdelse.

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og 
ISO 26000-ver-ifisering

307-1  Overholdelse av mil-
jølovgivning og tilhørende
regelverk

Ingen hendelser er rapportert. 

308 Miljøpåvirkning 
hos leverandører

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat
samt ISO 26000-verifisering

103-2 Beskrivelse av styring I samsvar med prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering samt ISO 
26000-verifisering. 

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og 
ISO 26000-ver-ifisering

308-1 Evaluering av nye lever-
andørers miljøprestasjon

I samsvar med gjeldende krav for sertifisering av ISO 14001, ISO 9001 samt ISO 
26000-verifisering, vurderes våre leverandører løpende. Oppfølging skjer av 
respektive ansvarlige produktsjef.

308-2 Negativ miljøpåvirkning i
leverandørkjeden og tiltak
som er vedtatt.

Gjennom kriteriene i Easy on the Planet stiller vi langsiktige krav til redusert negativ 
miljøpåvirkning på produktnivå. Ut over dette er miljøkrav del av vår Code of Conduct.

401 Ansettelse

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med krav som stilles til kollektiv tilslutning i respektive land.

103-2 Beskrivelse av styring Gjeldende kollektivavtale.
103-3 Vurdering av styring Evaluering skjer ved årsgjennomgang.
401-1 Nyansatte og endring i
personell, per aldersgruppe, kjønn
og region

Norge 
Nyansatt: 22
Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte:  
Kvinner: 13  Menn: 9
Alder, under 30: 9,  30-50: 12, over 50: 1
Endring i personell 14,9%

GRI-standarder 
Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
201 ØKONOMISK RESULTAT

103-1 Forklaring av de vesent-
lige aspektenes påvirkning, samt
avgrensningene

I henhold til økonomiske rapporteringsregler, er vårt resultat avgrenset til vår virksomhet. 
Vårt økonomiske resultat påvirkes av ulike interessenter, bl.a. våre leverandører (betaling 
for produkter/tjenester), medarbeidere (lønn), samt våre eiere (avkastning).

103-2 Beskrivelse av styring Prognoser på ukes-, måneds- og kvartalsbasis.
103-3 Vurdering av styring Prognoser på uke-, måneds- og kvartalsbasis. Evalueringen resulterer i justerte  

prognoser, som presenteres for ledelsen og styret.
201-1 Skapte og leverte
direkte økonomisk verdi

Se side 31 «Økonomisk resultat» samt årsregnskapet.

205 Anti-korrupsjon

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Gjennom våre etiske retningslinjer, retningslinjer for atferd med tilhørende 
rutiner, prosesser og opplæring, motvirker vi korrupsjonsrisiko i verdikjeden.

103-2 Beskrivelse av styring Etiske retningslinjer, Retningslinjer for atferd. Vi jobber ut fra gjeldende lovgivning og IMMs retningslinjer for 
næringslivet for å motvirke korrupsjon og for å fremme sunn konkurranse.

103-3 Vurdering av styring Oppfølging skjer gjennom varslersystemet, der uregelmessigheter kan rapporteres anonymt.

205-2 Andel ansatte som har gjen-
nomgått utdanning organisasjonens
retningslinjer og rutiner med hensyn til
motvirkning av korrupsjon.

Samtlige medarbeidere har fått opplæring i våre etiske retningslinjer, og gjennom-gått Staples Care-
opplæring der antikorrupsjon inngår.

205-3 Bekreftede korrupsjons-
hendelser og vedtatte tiltak

Ingen tilfeller rapportert i 2021.

302 Energi

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Gjelder det direkte energiforbruket for virksomheten vår. Vi jobber aktivt for å 
redusere transport til kunden gjennom et premierende kundeprogram.

103-2 Beskrivelse av styring Mål og rutiner i henhold til ISO 14001 og ISO 26000.
103-3 Vurdering av styring Løpende avstemninger mot gjeldende rutiner, samt miljømål der tiltak 

settes inn basert på utfall. 
302-1  Energibruk
i egen organisasjon

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305 Utslipp

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat 
samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-sertifisering,
samt ISO 26000-verifisering.

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-
verifisering.

305-1 Total direkte utslipp av
drivhusgasser (scope 1)

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305-2 Totalt, indirekte utslipp av
drivhusgasser (scope 2)

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305-5
Reduksjon av drivhusgasser

Skjer løpende i henhold til fastlagt syklus for ISO 14001-sertifisering samt ISO 26000-verifisering. Se side 15 
«Minimere CO2-utslipp» og Tilby flere kundeorienterte og bærekraftige løsninger» side 10 og fremover.

306 Forbruk og avfall

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat 
samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 140001-sertifisering
samt ISO 26000-verifisering.

GRI-indeksGRI-indeks

306-2 Total mengde avfall samt
type avfall

Rapportering på andel avfall som har gått til gjenvinning av total avfallsmengde, ikke spesifisert avfallstype. 
Se side 17 «Eliminere avfall».

GRI-INDEKS
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103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-verifisering.

306-1 Totalt utslipp av vann 2021: 2718 m3.

Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
307 Overholdelse av miljøloven

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-
sertifikat samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering, samt 
ISO 26000-verifisering Notisum brukes som verktøy i rutinen for lovoverholdelse.

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og 
ISO 26000-verifisering.

307-1  Overholdelse av mil-
jølovgivning og tilhørende
regelverk

Ingen hendelser er rapportert. 

308 Miljøpåvirkning 
hos leverandører

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-
sertifikat samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I samsvar med prosesser og rutiner for ISO 14001-, ISO 9001-sertifisering samt ISO 
26000-verifisering. 

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og 
ISO 26000-ver-ifisering.

308-1 Evaluering av nye lever-
andørers miljøprestasjon

I samsvar med gjeldende krav for sertifisering av ISO 14001, ISO 9001 samt ISO 
26000-verifisering, vurderes våre leverandører løpende. Oppfølging skjer av 
respektive ansvarlige produktsjef.

308-2 Negativ miljøpåvirkning i
leverandørkjeden og tiltak
som er vedtatt.

Gjennom kriteriene i Easy on the Planet stiller vi langsiktige krav til redusert negativ 
miljøpåvirkning på produktnivå. Ut over dette er miljøkrav del av vår Code of Conduct.

401 Ansettelse

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med krav som stilles til kollektiv tilslutning i respektive land.

103-2 Beskrivelse av styring Gjeldende kollektivavtale.
103-3 Vurdering av styring Evaluering skjer ved årsgjennomgang.
401-1 Nyansatte og endring i
personell, per aldersgruppe, kjønn
og region

Norge 
Nyansatt: 62
Kjønns- og aldersfordeling, nyansatte:  
Kvinner: 35  Menn: 27
Alder, under 30: 48,  30-50: 12, over 50: 

GRI-standarder 
Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
201 ØKONOMISK RESULTAT

103-1 Forklaring av de vesent-
lige aspektenes påvirkning, samt
avgrensningene

I henhold til økonomiske rapporteringsregler, er vårt resultat avgrenset til vår virksomhet. 
Vårt økonomiske resultat påvirkes av ulike interessenter, bl.a. våre leverandører (betaling 
for produkter/tjenester), medarbeidere (lønn), samt våre eiere (avkastning).

103-2 Beskrivelse av styring Prognoser på ukes-, måneds- og kvartalsbasis.
103-3 Vurdering av styring Prognoser på uke-, måneds- og kvartalsbasis. Evalueringen resulterer i justerte prog-

noser, som presenteres for ledelsen og styret.
201-1 Skapte og leverte
direkte økonomisk verdi

Se side 31 «Økonomisk resultat» samt årsregnskapet.

205 Anti-korrupsjon

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Gjennom våre etiske retningslinjer, retningslinjer for atferd med tilhørende 
rutiner, prosesser og opplæring, motvirker vi korrupsjonsrisiko i verdikjeden.

103-2 Beskrivelse av styring Etiske retningslinjer, Retningslinjer for atferd. Vi jobber ut fra gjeldende lovgivning og IMMs retningslinjer for 
næringslivet for å motvirke korrupsjon og for å fremme sunn konkurranse.

103-3 Vurdering av styring Oppfølging skjer gjennom varslersystemet, der uregelmessigheter kan rapporteres anonymt.

205-2 Andel ansatte som har gjen-
nomgått utdanning organisasjonens
retningslinjer og rutiner med hensyn til
motvirkning av korrupsjon.

Samtlige medarbeidere har fått opplæring i Staples’ etiske retningslinjer, og gjennom-gått Staples Care-
opplæring der antikorrupsjon inngår.

205-3 Bekreftede korrupsjons-
hendelser og vedtatte tiltak

I 2020 ble en av våre tredjepartsrevisorer utsatt for forsøk på bestikkelse ved en oppfølgende revisjon av en 
fabrikk i Kina. Dette ble umiddelbart rapportert av vår revisor, og samarbeidet med fabrikken ble stoppet og 
avsluttet.

302 Energi

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Gjelder det direkte energiforbruket for virksomheten vår. Vi jobber aktivt for å 
redusere transport til kunden gjennom et premierende kundeprogram.

103-2 Beskrivelse av styring Mål og rutiner i henhold til ISO 14001 og ISO 26000.
103-3 Vurdering av styring Løpende avstemninger mot gjeldende rutiner, samt miljømål der tiltak 

settes inn basert på utfall. 
302-1  Energibruk
i egen organisasjon

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305 Utslipp

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat 
samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 14001-sertifisering,
samt ISO 26000-verifisering.

103-3 Vurdering av styring Skjer løpende i henhold til fastsatt syklus for ISO 14001-sertifisering og ISO 26000-
verifisering.

305-1 Total direkte utslipp av
drivhusgasser (scope 1)

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305-2 Totalt, indirekte utslipp av
drivhusgasser (scope 2)

Se side 15, «Minimere CO2-utslipp».

305-5
Reduksjon av drivhusgasser

Skjer løpende i henhold til fastlagt syklus for ISO 14001-sertifisering samt ISO 26000-verifisering. Se side 15 
«Minimere CO2-utslipp» og Tilby flere kundeorienterte og bærekraftige løsninger» side 10 og fremover.

306 Vannbruk

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Avgrensningen er samme omfang som for gjeldende ISO 14001-sertifikat 
samt ISO 26000-verifisering.

103-2 Beskrivelse av styring I henhold til prosesser og rutiner for ISO 140001-sertifisering
samt ISO 26000-verifisering.

GRI-indeksGRI-indeks

306-2 Total mengde avfall samt
type avfall

Rapportering på andel avfall som har gått til gjenvinning av total avfallsmengde, ikke spesifisert avfallstype. 
Se side 17 «Eliminere avfall».

GRI-INDEKS
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405-1 Mangfold rapportert for le-
dende stillinger og øvrige ansatte

Norge
Aldersfordeling ledergruppe:
Under 30: 0 30-50: 44% Over 50: 66%
Aldersfordeling alle:
Under 30: % 30-50 % over 50 %
Kjønnsfordeling ledergruppe: 
Kvinner: 33% Menn 67%
Kjønnsfordeling styret:
Kvinner: 20% Menn: 80%
Aldersfordeling styret: 30-50: 40% 
Over 50: 60%

Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
406 Antidiskriminering

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg av 
leverandør, innrapportering av misforhold rapporteres inn via whistleblower-systemet

103-2 Beskrivelse av styring Innrapportering av misforhold rapporteres inn via varslersystem
103-3 Vurdering av styring Skjer på årlig basis
406-1 Antall tilfeller av diskriminer-
ing samt vedtatte tiltak

Norge
Ingen innrapporterte hendelser

408 Barnearbeid

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Risikoene for barnearbeid er økt i visse utviklingsland, samt nedstrøms 
i leverandørkjeden. Vi jobber tett sammen med våre leverandører for å sikre bevissthet 
samt følge opp risikoene.

103-2 Beskrivelse av styring Code of Conduct, Social Accountability Audit and Requirements, CEMAsys
103-3 Vurdering av styring Fortløpende evaluering og oppfølging. Ved påvisning av barnearbeid opprettes tids-

bestemt handlingsplan i henhold til rutiner som sørger for barnas beste.
408-1 Virksomheter og leveran-
dører som man er gjort
oppmerksom på, der det finnes
vesentlig risiko for tilfeller av
barnearbeid, og tiltak som er
vedtatt for å bidra til avskaffelse av
barnearbeid

Staples har nulltoleranse for barnearbeid, noe som synliggjøres i våre retningslinjer for 
atferd. Vi er bevisst den forhøyede risikoen for barnearbeid som finnes nedstrøms i verdi-
kjeden. Oppfølging av våre leverandørers arbeid med retningslinjer for atferd er derfor en 
del av vår egen oppfølging.

402 Medarbeider/lederrelasjoner

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med krav stilt for kollektivtilknytning i respektive land.

103-2 Beskrivelse av styring Gjeldende kollektivavtale.
103-3 Vurdering av styring Vurdering skje ved årsgjennomgang.
Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
402-1 Varslingsperiode
når det gjelder operative foran-
dringer

Lyreco Advantage er kollektivtilknyttet. 

403 Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med arbeidsmiljøloven og krav til systematisk arbeidsmiljøarbeid.

103-2 Beskrivelse av styring I samsvar med arbeidsmiljøloven og gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid.
103-3 Vurdering av styring Årlig som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.
403-2
Type skader og skadefrekvens,
arbeidsrelaterte sykdommer,
fravær, arbeidsrelaterte dødsfall

0 nesten-ulykker, 0 ulykker, 0 dødsfall. Sykefravær 2021: 8%

404 Opplæring

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med gjeldende krav i ISO 9001-sertifiseringen, samt kollektivavtale.

103-2 Beskrivelse av styring Vurdering og oppfølging skjer løpende med årlig gjennomgang, iht. rutine.
103-3 Vurdering av styring Vurdering og oppfølging skjer løpende med årlig gjennomgang, iht. rutine.
404-3 Andel medarbeidere som
får regelmessige vurderings- og
utviklingssamtaler

Samtlige medarbeidere har «Performance Reviews» hvert halvår.

405 Mangfold og likestilling

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Mangfold, likestilling og antidiskriminering er dypt rotfestet i Lyreco Advantages’ 
evalueringer og bærekraftsarbeid. Vi verdsetter mangfold i medarbeideres bakgrunn, 
ideer og tanker. Likeverd for alle er en selvfølge som gjennomsyrer 
rekrutteringsprosessen så vel som belønningssystemet.

103-2 Beskrivelse av styring Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg
av leverandør.

103-3 Vurdering av styring Vurdering skjer på årsbasis ved ledelsens gjennomgang.

GRI-indeksGRI-indeksGRI-INDEKS
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405-1 Mangfold rapportert for
ledende stillinger og øvrige
ansatte

Norge
Aldersfordeling ledergruppe:
Under 30: 0% 30-50: 11% Over 50: 88%
Aldersfordeling alle:
Under 30: 102 
30-50: 145
Over 50: 131

Kjønnsfordeling ledergruppe: 
Kvinner: 33% Menn :67%
Kjønnsfordeling styret:
Kvinner: 33% Menn: 67%

Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
406 Antidiskriminering

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg av 
leverandør, innrapportering av misforhold rapporteres inn via whistleblower-systemet.

103-2 Beskrivelse av styring Innrapportering av misforhold rapporteres inn via varslersystem.
103-3 Vurdering av styring Skjer på årlig basis.
406-1 Antall tilfeller av disk-
riminering samt vedtatte tiltak

Norge
Ingen innrapporterte hendelser.

408 Barnearbeid

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Risikoene for barnearbeid er økt i visse utviklingsland, samt i leverandørkjeden. Vi 
jobber tett sammen med våre leverandører for å sikre bevissthet samt følge opp 
risikoene.

103-2 Beskrivelse av styring Code of Conduct, Social Accountability Audit and Requirements, CEMAsys.
103-3 Vurdering av styring Fortløpende evaluering og oppfølging. Ved påvisning av barnearbeid opprettes tids-

bestemt handlingsplan i henhold til rutiner som sørger for barnas beste.
408-1 Virksomheter og leveran-
dører som man er gjort
oppmerksom på, der det finnes
vesentlig risiko for tilfeller av
barnearbeid, og tiltak som er
vedtatt for å bidra til avskaffelse av
barnearbeid

Vi har nulltoleranse for barnearbeid, noe som synliggjøres i våre retningslinjer for atferd. 
Vi er bevisst den forhøyede risikoen for barnearbeid som finnes i verdi-kjeden. 
Oppfølging av våre leverandørers arbeid med retningslinjer for atferd er derfor en del av 
vår egen oppfølging.

402 Medarbeider/lederrelasjoner

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med krav stilt for kollektivtilknytning i respektive land.

103-2 Beskrivelse av styring Gjeldende kollektivavtale.
103-3 Vurdering av styring Vurdering skje ved årsgjennomgang.
Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
402-1 Varslingsperiode
når det gjelder operative foran-
dringer

Staples er kollektivtilknyttet. 

403 Helse og sikkerhet på 
arbeidsplassen

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med arbeidsmiljøloven og krav til systematisk arbeidsmiljøarbeid.

103-2 Beskrivelse av styring I samsvar med arbeidsmiljøloven og gjennom systematisk arbeidsmiljøarbeid.
103-3 Vurdering av styring Årlig som en del av det systematiske arbeidsmiljøarbeidet.
403-2
Type skader og skadefrekvens, 
arbeidsrelaterte sykdommer, 
fravær, arbeidsrelaterte dødsfall

0 nesten-ulykker, 3 ulykker, 0 dødsfall. Sykefravær 01.02.20-31.01.21: 5%.

404 Opplæring

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

I samsvar med gjeldende krav i ISO 9001-sertifiseringen, samt kollektivavtale.

103-2 Beskrivelse av styring Vurdering og oppfølging skjer halvårsvis, i henhold til fastsatte Staples-rutiner.
103-3 Vurdering av styring Vurdering og oppfølging skjer halvårsvis, i henhold til fastsatte Staples-rutiner.
404-3 Andel medarbeidere som
får regelmessige vurderings- og
utviklingssamtaler

Samtlige medarbeidere har «Performance Reviews» hvert halvår.

405 Mangfold og likestilling

103-1 Forklaring av den
vesentlige aspekters påvirkning,
samt avgrensninger

Mangfold, likestilling og antidiskriminering er dypt rotfestet i Staples’ evalueringer og 
bærekraftsarbeid. Staples verdsetter mangfold i medarbeideres bakgrunn, ideer og 
tanker. Likeverd for alle er en selvfølge som gjennomsyrer rekrutteringsprosessen så 
vel som belønningssystemet.

103-2 Beskrivelse av styring Likestillingsplan, lønnskartlegging, mangfoldsplan ved rekruttering, samt ved valg
av leverandør.

103-3 Vurdering av styring Vurdering skjer på årsbasis ved ledelsens gjennomgang.

GRI-indeksGRI-indeks GRI-INDEKS
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Bærekraftsrapporten for Staples i Sverige, Norge, 
Danmark og Finland avgis av styrene i de respektive landene:

Staples Sweden AB

Patrik Schedvin
Christiaan van Waalwijk van Doorn
Mathias Nilsson
Sören Pedersen (arbeidstakerrepresentant)
Marcus Malmström (arbeidstakerrepresentant)

Staples Solutions Norway AS

Halvor Scharning 
Rudolf Heming
Nina Skramstad
Jon Røsholm (arbeidstakerrepresentant)
Roy Øyvann (arbeidstakerrepresentant)

Staples Denmark ApS

Patrik Schedvin
Patrick Legro
Jens Brøchner Jensen
Jonas Michelsen (arbeidstakerrepreseentant)

Staples Finland Oy

Patrick Legro
Mikko Hämäläinen
Poul Lindqvist

Staples Connect Sweden AB

Patrik Schedvin
Christiaan van Waalwijk van Doorn

409 Tvangsarbeid

103-1 Forklaring av det
vesentlige aspektets påvirkning,
samt avgrensninger

Risikoen for tvangsarbeid er høyere i visse utviklingsland, samt nedstrøms i lever-
andørkjeden. Vi jobber tett sammen med våre leverandører for å sikre bevissthet 
samt følge opp risikoene.

103-2 Beskrivelse av styring Code of Conduct, Social Accountability Audit and Requirements, CEMAsys.
103-3 Vurdering av styring Fortløpende evaluering og oppfølging. Ved påvisning av tvangsarbeid opprettes tids-

bestemt handlingsplan  i henhold til rutiner som sørger for individets beste.
409-1 Virksomheter og
leverandører som man gjøres
oppmerksom på der det finnes
vesentlig risiko for tvangsarbeid
eller obligatorisk arbeid, og
tiltak som er vedtatt for å bidra til
avskaffelse av alle
former for tvangsarbeid eller
obligatorisk arbeid

Vi har nulltoleranse for tvangsarbeid, som synliggjøres i vårt styringsdokument.
Risiko  for tvangsarbeid er identifisert på landsnivå, eksempelvis i Kina. Ingen 
leverandører med utpreget risiko er identifisert.

413 Samfunnsengasjement

103-1 Forklaring av det
vesentlige aspektets påvirkning,
samt avgrensninger

Sosiale forhold i leverandørkjeden er en utfordring for oss. Les mer på side 19 «Sikre 
ansvarlig produksjon».

103-2 Beskrivelse av styring Rammeverk for ISO 26000, Code of Conduct.
103-3 Vurdering av styring Løpende oppfølging og vurdering.
413-1 Virksomheter med lokalt
samfunnsengasjement, påvirkning
og utviklingsprogrammer

Les mer på side 24 “Samfunn».

Opplysning Kommentar inkl. utelatelse av informasjon Globalt mål
414
Sosiale forhold hos 
leverandører
103-1 Forklaring av de vesent-
lige aspektenes påvirkning, samt
avgrensningene

Sosiale forhold i leverandørkjeden er en utfordring for oss. Les mer på side 19 «Sikre 
ansvarlig produksjon».

103-2 Beskrivelse av styring Rammeverk for ISO 26000, Code of Conduct.
103-3 Vurdering av styring Løpende oppfølging og vurdering.
414-1 Andel nye leverandører
som er vurdert ut fra sosiale
kriterier

Samtlige leverandører til Lyreco Advantage må akseptere vår Code of conduct 
som en del av avtaleprosessen. Oppfølging skjer etter fastsatte rutiner og 
prosesser.

414-2 Negative konsekvenser for
sosiale forhold i leveringskjeden
og tiltak som er vedtatt

Se side 19 for gjennomførte leverandørrevisjoner.

416 Produktansvar

103-1 Forklaring av de vesent-
lige aspektenes påvirkning, samt
avgrensningene

Som en del av vårt ISO 9001-sertifikat, følger vi opp kvalitetsmangler i prosesser, 
rutiner og på produktnivå.

103-2 Beskrivelse av styring ISO 9001, Perfekt ordre, tilbakekallingsprosess, reklamasjonsrutiner.
103-3 Vurdering av styring Oppfølging av avvik skjer fortløpende med berørte funksjoner og parter.
416-1 Andel av sentrale pro-
dukt- og tjenestekategorier der
påvirkning av kunders helse og
sikkerhet er undersøkt.

Samtlige av Lyreco Advantages’ produkter følges opp basert på egnede kvalitets- 
og sikkerhets-aspekter. Produkter som berøres av leketøydirektivet, matvarer samt 
medisinsk forbruksmateriell er prioriterte produktkategorier for oss.

416-2 Antall rapporterte
produkter/tjenester med helse- 
og sikkerhetsmangler

Se side 22 «Langsiktig samarbeid med leverandører».

417 Markedsføring og merking

103-1
Forklaring av de vesentlige
aspektenes påvirkning, samt
avgrensningene

Innenfor rammene for vårt ISO 14001-sertifikat vil vi veilede våre kunder til en mer 
bærekraftig innkjøpsatferd ved hjelp av vårt Easy on the Planet-konsept. Les mer 
på side 12 «Easy on the Planet», samt side 21 «Langsiktig leverandørsamarbeid».

103-2 Beskrivelse av styring ISO 14001, ISO  14021 samt Easy on the Planet-kriterier.
103-3 Vurdering av styring Løpende vurdering av Easy on the Planet-kriterier, samt løpende 

vurdering av kommunikasjonen.
417-1 Merkingskrav for
produkter og tjenester

Les mer på side 12-14 «Easy on the Planet” og side 22 «Langsiktig samarbeid med 
leverandører».

GRI-indeksGRI-INDEKS
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Bærekraftsrapporten for Lyreco Advantage Norway AS avlegges av styret:

Staples Solutions Norway AS

Halvor Scharning
Nina Margrethe Skramstad
Nathalie Estelle Angelique Gaspard
Gregory Lienard
Jon Røsholm (arbeidstakerrepresentant)
Roy Olav Øyvann (arbeidstakerrepresentant)
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Lyreco Advantage Norway
Solheimveien 6-8, 1461 Lørenskog

Org.nr. 916 950 381




