
40   Hållbarhetsrapport

” Alfa Laval är ett resultatinriktat företag och vi arbetar därför systematiskt med att säkerställa att företaget har 
fokus på hållbarhets områden med högre risk, där vi kan påverka och åstadkomma förbättringar. Utmaningarna på 
hållbarhetsområdet förändras ständigt och därmed även Alfa Lavals riskbedömningar och styrsystem. När vi 
identifierar nya utmaningar påbörjas vanligtvis projekt som integreras i linjeledningens löpande arbete. Denna 
rapport sammanfattar vår nuvarande struktur för hantering av hållbarhetsfrågor och belyser de områden som Alfa 
Laval för närvarande fokuserar på.”

Lars Renström
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Socialt ansvar:
Affärsprincipen som rör socialt ansvar kan 
anses ha det största täckningsområdet. Den 
baseras på FN:s vägledande principer och 
OECD:s riktlinjer. I vår riskbedömning under-
söks den möjliga förekomsten av brott mot 
mänskliga rättigheter i vår försörjningskedja, 
i vårt företag och i våra kunders organisationer. 
I enlighet med FN:s vägledande principer, 
baseras våra prioriteringar på om det före-
ligger en risk för människor snarare än om 
det föreligger risker för företaget.

Leverantörer och försörjningskedjan: 
Inköpsavdelningarna har huvudansvaret för 
såväl riskbedömning som riskbegränsande 
åtgärder. 

Vi har funnit att de främsta riskerna upp-
står i länder med ett ineffektivt verkställande 
av nationell arbetslagstiftning samt interna-
tionella standarder för mänskliga rättigheter. 
För Alfa Laval gäller detta främst Kina och 
Indien. I dessa länder fokuserar vi på leve-

rantörer som har en inbyggd risk på grund 
av de processer som utförs (exempelvis 
metallpolering, gjuteriarbete och smide). 
Med flera tusen leverantörer världen över 
väljer vi att prioritera sådana vi faktiskt kan 
påverka, det vill säga leverantörer för vilka 
vi är en stor och betydelsefull kund. 

Alfa Lavals medarbetare: Linjecheferna, 
med stöd av personalavdelningen, har 
huvudansvaret för riskbedömning och risk-
begränsande åtgärder. 

Internt har vi funnit de största arbetsmiljö-
riskerna i våra verkstäder och bland fältservice-
ingenjörer som arbetar i kunders anläggningar. 
Vårt Arbetsmiljöråd fastställer policyer och 
prioriterar koncernövergripande initiativ. Rådet 
leds av personaldirektören och inkluderar 
även ledande chefer från organisationer som 
är exponerade för de största riskerna, som 
Operationsdivisionen och serviceverksamheten.

Även medarbetarnas välfärd är viktig. 
Alfa Laval får viktig återkoppling genom en 

global medarbetarundersökning, samt från 
representativa organ som European Employee 
Council. Som i alla svenska företag finns 
arbetstagarrepresentanter med på samtliga 
styrelsemöten på koncernnivå, vilket bidrar 
till att skapa en stark länk för kommunikation 
mellan medarbetare och ledning. 

Kunder: Försäljningsorganisationernas led-
ningar bär huvudansvaret för riskbedömning 
och riskbegränsande åtgärder. 

De stöds och vägleds av ett etiskt råd 
kallat Commercial Ethics Council (CEC). 
Rådet leds av företagets VD och inkluderar 
ytterligare tre personer från koncernledningen.

Brott mot mänskliga rättigheter är ofta 
grunden för internationella handelsembargon. 
Därför är exportkontroll ett viktigt fokusom-
råde för det etiska rådet, för att säkerställa att 
samtliga, relevanta embargon respekteras 
och följs i samtliga säljkanaler som används 
för Alfa Lavals produkter. Kommersiella 
dilemman, som härrör från konflikter och 

MILJÖ

Vi optimerar 
användningen av 
naturresurser

TRANSPARENS

Vi bygger  
förtroende  
genom en  
öppen dialog

Våra affärsprinciper
Våra fyra affärsprinciper utgör grunden för företagets hållbarhetsarbete.

AFFÄRSINTEGRITET

Vårt uppträdande 
styrs av högt 
ställda etiska krav

SOCIALT ANSVAR

Respekt för 
mänskliga  
rättigheter är 
grundläggande

I våra affärsprinciper ingår ramverket ”Protect, Respect and Remedy” (skydda, respektera och åtgärda) som 2011 
introducerades i FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, samt OECD:s reviderade riktlinjer 
från 2011 för multinationella företag. Vi är även undertecknare av FN:s Global Compact.

Vi är medvetna om att vi inte kan 
fokusera på allt samtidigt:
Affärsprincipernas omfattning gör det möjligt 
för oss att identifiera många potentiella risker. 
Men det skulle inte vara realistiskt att utgå 
ifrån att företaget kan hantera alla samtidigt, 
särskilt som flera ligger utom vår påverkan. 
Vi prioriterar därför för att uppnå en bra 
balans mellan hur allvarliga riskerna är och 
våra möjligheter att påverka och åstadkomma 

förändringar. Vårt arbete med att uppnå en 
sådan balans kallar vi ”Vital Few”. 

Engagerad och delaktig styrelse  
och koncernledning 
Varje år granskas våra framsteg samt de 
mål och prioriteringar som är satta för att 
uppnå de ambitioner som uttrycks i affärs-
principerna. Granskningen sker vid två till-
fällen av såväl styrelse som koncernledning. 

Implementeringen är  
linjeledningens ansvar
Vårt mål är att integrera nödvändiga, risk-
begränsande åtgärder i vårt löpande arbete. 
Implementeringsprocessen vägleds av olika 
råd, ledda av personer ur koncernledningen 
och därutöver bestående av chefer från 
berörda avdelningar. 

Varje affärsprincip har en egen ledningsstruktur
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brott mot mänskliga rättigheter men som inte 
resulterat i handelsembargon, hanteras också.

Kundsäkerhet är av primär betydelse. 
Därför hänförs alla produktrelaterade säker-
hetsproblem automatiskt till koncernens 
organisation för krisberedskap. Detta för att 
säkerställa att en grundlig orsaksanalys genom-
förs och att lämpliga avhjälpande åtgärder 
implementeras, inklusive återkallande av 
produkter, om så krävs. 

Vital Few: Vi prioriterar två viktiga riskom-
råden: 1. att förbättra arbetsförhållandena 
för medarbetare hos utvalda leverantörer i 
lågkostnadsländer och 2: att minska före-
komsten av arbetsplatsolyckor i våra verk-
städer och dessutom reducera andelen all-
varliga olyckor.

Affärsintegritet:
Vår affärsintegritetsprincip omfattar: över-
enstämmelse med lagar; intressekonflikter; 
politiska bidrag; arbete mot mutor och korrup-
tion (ABAC); rättvis konkurrens samt ägar-
styrning. Det kommersiella etikrådet, CEC, 
arbetar med riskbedömningar och riskbe-
gränsande processer medan cheferna är 
ansvariga för att säkerställa att koncernpoli-
cyer och tillämpliga lagar, regler och förord-
ningar efterlevs. På sista tiden har vi foku-
serat på ABAC-processerna och säljbolagen 
har genomfört en ny genomgång av risker 
och riskreducering. De största riskerna ser 
vi i länder med stor korruption, där vi säljer 
genom oberoende agenter.

Under 2014 lanserade vi förbättrade 
ABAC-processer, inklusive moduler för 
e-utbildning på flera språk. Det är obligatoriskt 
för all säljpersonal att ha genomfört 
e-utbildningen under 2015. 

Vital Few: Implementeringen av förbätt-
rade ABAC-processer inom samtliga sälj-
organisationer.

Miljö:
Våra produkter är vårt främsta hållbarhets-
bidrag då de spelar en allt viktigare roll i 
minimeringen av industriell energianvändning, 
och därmed utsläppen av växthusgaser, 
samtidigt som de optimerar utbytet från 
naturtillgångar. Våra miljölösningar är ibland 
avgörande för att industriella processer ska 
kunna uppfylla lagar avseende utsläpp i 
såväl luft som vatten. En lista på hållbarhets-
studier återfinns i GRI-rapporten som är 
publicerad på Alfa Lavals hemsida.

Våra miljöledningsprocesser är i fokus
Alfa Laval har ett miljöråd som övervakar 
arbetet med att minimera företagets miljö-
påverkan. Rådet leds av direktören för 
Operationsdivisionen och inkluderar chefer 
från de organisationer inom företaget som 
har störst miljöpåverkan, som till exempel 
tillverkning, service- och reparationsverk-
städer samt produktutveckling. 

Alfa Lavals tillverkningsprocesser är varken 
energi- eller vattenkrävande. Ändå är det här 
som den största energikonsumtionen sker. 
23 av de största anläggningarna svarar för 
cirka 85 procent av koncernens totala energi-
användning. Risk för vattenföroreningar finns 
främst i serviceverkstäderna, där arbetet med 
att få bort kemikalier och restsubstanser från 
kundernas produktionsprocesser kräver en 
noggrann hantering för att undvika läckage.

Flygtransporternas utsläpp är av samma 
storlek som utsläppen från produktionen. 
Logistikavdelningen genomför månatliga 
analyser av vikt och avstånd för alla flyg-

leveranser för att hjälpa till att fastställa 
projekt som kan minska behovet av flygfrakt. 

Den positiva miljöpåverkan från Alfa 
Lavals produkter som uppstår när de har 
installerats, är avsevärt större än den nega-
tiva påverkan från företagets verksamhet. 
En effektiv implementering av ett livscykel-
perspektiv är en väsentlig del av produkt-
designprocessen.

 
Vital Few: Vår målsättning är att: 1. säkerställa 
att vi har god kontroll över användningen av 
kemikalier förknippade med miljö- eller hälso-
risker, 2. säkerställa att nya produkter har 
en lägre miljöpåverkan än produkterna de 
ersätter och 3. minimera utsläppen av växt-
husgaser från tillverkning och varutransporter.

Transparens: 
Våra främsta mottagare vad gäller hållbarhets-
information är SRI-analytiker, investerare, 
studenter och, på senare tid, även kunder, 
som en del av de senares initiativ för en 
hållbar leverantörskedja. 

Alfa Lavals CSR-chef, som rapporterar till 
VD, tillhandahåller implementeringsstöd åt 
linjecheferna och hanterar både extern och 
intern kommunikation. Ett viktigt verktyg är 
Alfa Lavals webbplats www.alfalaval.com, där 
ytterligare två hållbarhetsrapporter återfinns: 
Progress Report (enbart på engelska), som 
är en sammanfattning av viktiga milstolpar 
och utmaningar, och GRI Report (enbart på 
engelska), som innehåller detaljerad statistik.

Vital Few: Förbättra vår kunddialog.

Alfa Lavals miljöarbete

Vårt interna miljöarbete 

Att optimera användandet av 
naturresurser är vår affär

Grön  
verksamhet         

Affärs- 
principer

Gröna  
processer Produkter för miljön
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Alfa Lavals produktionsanläggning för platt-
värmeväxlare i Lund använder årligen 3 700 
MWh fjärrvärme för att värma byggnader 
och tappvatten. Det motsvarar den årliga 
konsumtionen för 176 svenska normalvillor. 

Efter att i flera år funderat över hur man 
skulle kunna ta till vara den värme som alstras 
i produktionen av pressar och annan utrustning, 
finns nu en installation med värmeväxlare 
på plats. Lösningen innebär att 80 procent 
av uppvärmningsbehovet kommer att täckas 

Att leva som man lär 
med återvunnen värme. Detta sänker kost-
naderna med 1,5 miljoner kronor per år och 
reducerar koldioxidutsläppen med 140 ton 
per år, motsvarande 141 enkelresor mellan 
Köpenhamn och New York. 

Investeringen förväntas generera lång-
siktiga besparingar och ha en återbetalnings-
tid på tre år. Förutom de direkta besparingarna 
blir anläggningen även en referensinstallation 
där kunder kan beskåda flera av företagets 
produkter i arbete. 

Sammantaget går vinsterna bortom det 
monetära då investeringen är helt i linje 
med Alfa Lavals hållbarhetsfokus. Med den 
nya lösningen kommer spillvärme till nytta 
och koldioxidavtrycket reduceras. 
En ren miljövinst. 
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