
Hållbarhetsnoter
Rapporten omfattar kalenderåret 2021 och fokuserar på väsentliga frågor och 
aktiviteter utifrån intressenternas problemställningar. Tabellen nedan innehåller våra 
upplysningar enligt Global Reporting Initiative, GRI. Data och hållbarhetsinformation 
från tidigare år finns tillgängliga på www.alfalaval.com/about-us/sustainability/.

GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

GRI 102 (2016): Allmänna standardupplysningar

Organisationsprofil 

102-1 Organisationens namn Alfa Laval AB (publ), org.nr 556587-8054

102-2 Aktiviteter, varumärken, produkter  
och tjänster

ÅR 3, 6–9, 14–15,
22–23, 34–51

102-3 Huvudkontor Lund, Sverige

102-4 Verksamhetsställen ÅR 22–23

102-5 Ägarstruktur och juridisk form Alfa Laval AB är ett aktiebolag vars aktier säljs på Nasdaq Stockholm. De tre största 
aktieägarna är Tetra Laval International SA, Alecta och JP Morgan.

102-6 Marknadsnärvaro ÅR 3, 14–15,
22–23, 37, 43, 49

102-7 Organisationens storlek ÅR 3, 8-9, 14–15, 
52–53

102-8 Information om anställda  
och andra arbetare

Samtlig information i denna rapport som gäller antal medarbetare anger data 
baserat på antalet anställda per den 31 december varje år om inget annat anges. 
Det totala antalet anställda år 2021 uppgick till 17 883 (16 882), av vilka 22,1 procent 
(21,3 procent) är kvinnor. Antal anställda (exklusive förvärv som inte ingår under Alfa 
Lavals varumärke) var 16 563 (15 516) anställda, av vilka 21,0 procent (20,9 procent) 
är kvinnor.

ÅR 3–4, 52–53

102-9 Leveranskedja ÅR 3, 52–53

102-10 Väsentliga förändringar i 
organisationen och dess 
leveranskedja 

ÅR 8, 32–33

102-11 Försiktighetsprincipens 
tillämpning 

I enlighet med Alfa Lavals affärsprinciper och bolagets miljöpolicy stödjer vi 
försiktighetsprincipen och fastställer mätbara mål för förbättrade miljöresultat 
och resursanvändning för att våra egna verksamheter ska bli så resurseffektiva 
som möjligt.

ÅR 10, 54–82

102-12 Externa initiativ ÅR 6–7, 12–13, 
18–19

102-13 Medlemskap i 
samverkansgrupper 

ÅR 5, 38–39, 
44–45, 50–51

Strategi 

102-14 VD kommentarer ÅR 6–7

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder 
och normer gällande uppförande

 ÅR 14–15, 76–79
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Allmänna standardupplysningar 

Styrning

102-18 Styrningsstruktur ÅR 88–104

Intressentsamverkan

102-40 Lista över intressentgrupper ÅR 14–15, 37, 43, 
49, 58–59

102-41 Kollektivavtal Våra affärsprinciper föreskriver att samtliga medarbetare ska ha frihet att bilda och 
gå med i fackföreningar eller liknande externa organisationer som representerar 
anställda och att förhandla kollektivt. Antal anställda som täcks av kollektivavtal eller 
liknande varierar mellan olika länder. På global nivå omfattas cirka 51 procent av de 
anställda av kollektivavtal.

102-42 Identifiering och urval av intressenter ÅR 58–59

102-43 Intressentdialog och samverkan ÅR 58–59

102-44 Nyckelområden och intressenters 
angelägenheter 

ÅR 58–59

Praxis för rapportering 

102-45 Affärsenheter som inkluderas i 
koncernredovisningen 

Affärsenheter som inkluderas i Alfa Lavals koncernredovisning kan hittas i 
årsredovisningen. Rapportering om våra framsteg i förhållande till miljömålen 
inkluderar de anläggningar som var del av Alfa Laval-koncernen under basåret 
2020.

ÅR 8–9, 10–11, 
58

102-46 Process för att fastställa 
rapportens innehåll och 
avgränsningar av frågor

Hållbarhetsavsnittet i årsredovisningen täcker de hållbarhetsfrågor som är 
väsentliga både för bolaget och för våra nyckelintressenter.

ÅR 54–84

102-47 Lista över väsentliga frågor ÅR 58–59

102-48 Förändrad information Det har inte gjorts någon förändring av information som lämnats i tidigare rapporter.

102-49 Förändring i rapportering Det har inte gjorts några förändringar i rapporteringens omfattning eller metod.

102-50 Rapporteringsperiod 1 januari 2021–31 december 2021

102-51 Datum för den senaste rapporten 31 mars 2022

102-52 Rapporteringscykel Årlig

102-53 Kontaktpunkt för frågor om 
rapporten 

sustainability@alfalaval.com

102-54 Uttalande om att rapporteringen 
följer GRI Standards 

Alfa Laval rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI) Standards: 
nivå Core. 

102-56 Extern verifiering Inget externt bestyrkande har lämnats. En lagstadgad hållbarhetsrapport har 
upprättats enligt revisorerna som upprättar årsredovisningen.

ÅR 85

Särskilda standardupplysningar 

GRI 200: Ekonomiska standarder

GRI 201 (2016): EKONOMISKT RESULTAT

103 Hållbarhetsstyrning ¹ Vi skapar värde för våra intressenter genom att erbjuda våra kunder innovativa
produkter och lösningar som i de flesta applikationer möjliggör resurseffektivare 
processer. Det ekonomiska värde som genereras fördelas bland ett antal 
intressentgrupper, vilket därmed är till gagn för de samhällen i vilka vi verkar. Alfa 
Lavals årsredovisning beskriver företagets värdeskapandemodell.

ÅR 14–15, 37, 43, 
49 

¹) Omfattar 103-1 Förklaring av väsentliga frågor och deras avgränsningar, 103-2 Hållbarhetsstyrning och dess beståndsdelar, 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen.
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 200: Ekonomiska standarder

201-1 Direkt ekonomiskt värde som 
genererats och fördelats 

CHECK

GRI 205 (2016): ANTIKORRUPTION

103 Hållbarhetsstyrning ¹ Alfa Lavals arbete mot mutor och korruption är en hörnsten i CHECK. Arbetet 
definieras av våra affärsprinciper, lokala lagar och förordningar samt övervakas på 
regelbunden basis av den globala efterlevnadsfunktionen.

 ÅR 76–81

205-1 Verksamheter som har bedömts 
för korruptionsrisker 

ÅR 3, 52–53

205-2 Kommunikation och utbildning 
om antikorruption, policyer samt 
processer för att förhindra 
korruption

Obligatoriska CHECK-utbildningar om antikorruption hålls för tjänstemän två gånger 
per år, vilka även innehåller olika scenarier med exempel på dilemman som olika 
roller inom bolaget kan ställas inför. Särskilda seminarier och utbildningstillfällen har 
hållits under året för chefer i våra affärsenheter.

ÅR 79–80

GRI 300: Miljöstandarder

103 Hållbarhetsstyrning ¹ Följande information avser hela avsnittet (GRI 300: Miljöstandarder).

Miljö är ett högt prioriterat område inom Alfa Laval och regleras av koncernens 
miljö- och affärsprinciper (Business Principles). Strategin för 2030 omfattar mål för 
koldioxidutsläpp, energi- och vattenförbrukning, avfallsåtervinning och användningen 
av kemikalier. Miljö är också en del av processen för leverantörsbedömningar. 
De miljömässiga fördelar (så som energieffektivisering, resurseffektivisering och 
vattenrening) som Alfa Lavals produkter har hos kunder besöms vara ett av de mest 
väsentliga områdena enligt både interna och externa intressenter. Vi rapporterar om 
våra framsteg i relation till miljömålen i hållbarhetsavsnittet i årsredovisningen. Data 
för koldioxidutsläpp och faktorer är i enlighet med Greenhouse Gas Protocol.

ÅR 58–69, 80–81

Utbildning i antikorruptionspolicyer och förfaranden för tjänstemän

2019

2020

2021

85%

86%

87%

                 ¹) Omfattar 103-1 Förklaring av väsentliga frågor och deras avgränsningar, 103-2 Hållbarhetsstyrning och dess beståndsdelar, 103-3 Utvärdering av 
 hållbarhetsstyrningen.
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 300: Miljöstandarder

GRI 302 (2016): ENERGI 

302-1 Energiförbrukning  
inom organisationen 

Under 2021 ökade Alfa Lavals energiförbrukning med 2 procent jämfört med 
basåret 2020. Förbrukning av icke-förnybart bränsle omfattar förbrukningen av 
lättolja, tjockolja, gasol och naturgas. Förbrukningen av förnybart bränsle omfattar 
förbrukningen av biogas. Energi som används i fordon som ägs eller kontrolleras av 
organisationen är inte inkluderade i tabellen nedan.

 ÅR 64
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 300: Miljöstandarder

GRI 303 (2018): Vatten och vattenutsläpp 

303-1 Vatten - påverkan och interaktion 
med en delad resurs 

Alfa Lavals huvudsakliga produktionsprocesser kräver inte någon avsevärd mängd 
vatten. Det mesta av det vatten som förbrukas används vid tryckprovning av våra 
produkter och i underhållsverksamheten. Vi använder oss av World Resources 
Institutes verktyg ”Aqueduct Water Risk Atlas” i våra bedömningar.

 ÅR 66–68

303-2 Styrning av påverkan från utsläpp 
till vatten

Alla utsläpp till vatten samlas in av tredjepartskällor och behandlas i enlighet med 
lokal lagstiftning. Alla våra anläggningar återfinns i länder där lagar och förordningar 
styr utsläpp till vatten.

ÅR 66–68

303-3 Uttag av vatten Under 2021 använde Alfa Laval omkring 665 ML (megaliter) vatten från 
tredjepartsleverantörer, en minskning med 10 procent jämfört med 2020 (741 ML). 

Alfa Laval har 41 anläggningar i områden med vattenbrist, se diagram nedan. 

Vattenförbrukningen från dessa anläggningar motsvarar i nuläget 38 procent av 
bolagets totala vattenförbrukning.

Under 2021 minskade vattenförbrukningen i områden med vattenbrist med 
14 procent jämfört med 2020.

Antal anläggningar i olika områden med vattenbrist

Låg risk

Låg till medelhög risk

Medelhög risk

Hög risk

Extremt hög risk 16

62

39

25

23

ÅR 66–68

GRI 305 (2016): Utsläpp

305-1 Direkt (Scope 1) 
Växthusgasutsläpp

Direkta (Scope 1) utsläpp omfattar energiförbrukning inom organisationen och 
företagsbilar. Scope 1-utsläpp motsvarade 18 735 (19 857) ton CO2e¹ och 0,4 (0,4) 
ton CO2e av dessa utsläpp var biogena.

ÅR 60–65

305-2 Energi, indirekt (Scope 2)  
Växthusgasutsläpp

Indirekta (Scope 2) lokalt baserade utsläpp av CO2e motsvarade 65 315 (65 534) 
ton, medan marknadsbaserade utsläpp av CO2e motsvarade 9 723 (23 057) ton.

ÅR 60–65

305-3 Övriga indirekta (Scope 3)
Växthusgasutsläpp

Övriga indirekta (Scope 3) utsläpp omfattar både utsläpp som sker uppströms och 
nedströms i värdekedjan. Uppströms utsläpp omfattar följande kategorier: 
affärsresor samt inköpta varor och tjänster. Utsläpp nedströms i värdekedjan 
omfattar transport och distribution från våra anläggningar, samt utsläpp från 
användningsfasen av våra produkter. Vi har fastställt baslinjen för samtliga utsläpp 
under 2021. För 2021 rapporterar vi endast framsteg när det gäller affärsresor och 
varutransporter nedströms i värdekedjan. Vi kommer att förbättra vår rapportering 
de kommande två åren för att innefatta alla ovanstående områden. 

Basåret är 2020. Baslinjen för utsläpp inom Scope 3 uppströms är 350 000 ton 
CO2eq för inköpta varor och tjänster. Denna baslinje bygger på analysen av fler än 
1 000 leverantörer som fördelas på 158 utbudskategorier, vilka kartlades och 
kontaktades under året. Totalt inneffattar denna siffra mer än 80 procent av våra 
totala inköp. Den uppskattade baslinjen för användningsfasen har beräknats till 
20 000 000 ton CO2e baserat på energiförbrukningen från användningen av våra 
roterande produkter så som separatorer.

Scope 3-utsläpp av CO2 för varutransporter under 2021 motsvarade 44 795 
(42 864) ton CO2. Utsläppen för affärsresor under 2021 var 3 820.

ÅR 60–65

¹) Cirka 10 procent av CO2 från företagsbilar består av uppskattningar.
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 300: Miljöstandarder

305-5 Minskning av växthusgasutsläpp Alfa Laval arbetar för att minska koldioxidutsläppen inom ramen för samtliga tre 
scope. När det gäller varutransporter är vår största utmaning att öka andelen 
land- och sjötransporter samtidigt som flygtransporterna minskas. Det finns dock 
tillfällen då vi har begränsade möjligheter att påverka valet av transportmedel (t.ex. 
vid en akut kundförfrågan). Alfa Laval har en viktig roll i att tillhandahålla kunderna 
uppgifter om miljöpåverkan av olika transportalternativ.

Tabellen nedan visar utsläpp för Alfa Laval inom Scope 1–3 från och basåret 2020 
till 2021.

Koldioxidutsläpp (ton koldioxidekvivalenter)  
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Totalt

Scope 3

Scope 3-utsläpp innefattar enbart utsläpp från affärsresor och 
varutransporter nedströms.

 

ÅR 60–65

GRI 306 (2022): Avfall

306-1 Avfallsgenerering och 
avfallsrelaterade miljöpåverkan

De flesta av Alfa Lavals produkter görs av metaller, vilket innebär att den största 
viktmässiga mängden genererat avfall återvinns. När det gäller avfall av icke-
metaller, representerar förpackningsmaterial en stor tillförsel av avfall på Alfa Laval, 
medan skrot från våra verksamheter och servicecenter innebär en stor utförsel av 
avfall. Genom att reducera, återanvända samt återvinna förpackningsmaterial och 
skrot har Alfa Laval för avsikt att sänka avfallet till ett minimum.

ÅR 67–68

306-2 Hantering av väsentliga 
avfallsrelaterade effekter

Alfa Lavals avfall hanteras av certifierade avfallshanteringsföretag. Avfallsrelaterade 
data övervakas också och tillhandahålls främst av dessa företag. Under 2021 
utvecklade vi en omfattande vägledning för att förbättra sortering och klassificering 
av avfall i syfte att vidta åtgärder på vägen mot vårt långsiktiga mål om noll avfall till 
deponi till 2030.  

ÅR 67–68
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 300: Miljöstandarder

306-5 Avfall för omhändertagande Under 2021 generade Alfa Laval 25 923 (19 489) ton avfall, varav 18 procent 
(21 procent) klassificeras som farligt. Av den totala mängden genererat avfall 
skickades 18 612 ton till återvinning. Reserande avfall behandlades enligt nedan 
graf.

Total avfallsvikt per behandlingsmetod under 2021

0
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Farligt avfall

DeponiFörbränning 
(i värmeverk etc.)

Återbruk, inklusive 
energiåtervinning

Återvinning 

2091 312
17 300

2 729
191

312
1 3662 504

Avfall för omhändertagande utanför anläggningen enligt 
omhändertagandeförfarande, i metriska ton (t)

Avfallstyper Belopp

Farligt avfall

Förbränning (med energiutvinning) 209

Förbränning (utan energiutvinning) 2 729

Deponering på avfallsupplag 312

Övriga omhändertagandeförfaranden 0

Totalt 3 250

Icke-farligt avfall

Förbränning (med energiutvinning) 2 504

Förbränning (utan energiutvinning) 191

Deponering på avfallsupplag 1 366

Övriga omhändertagandeförfaranden 0

Totalt 4 061

Denna tabell omfattar inte förvärv som inte ingår under Alfa Lavals varumärke. 

GRI 307 (2016): Miljömässig efterlevnad

307-1 Avvikelser gentemot 
miljölagstiftning och regelverk

Lagefterlevnad säkerställer vår affärslegitimitet. Inga betydande böter eller 
icke-monetära sanktioner har kommit till Alfa Lavals kännedom under 2021 när det 
gäller miljömässiga eller socioekonomiska resultat.

GRI 308 (2016): Bedömning av leverantörer utifrån miljökriterier

308-1 Nya leverantörer som har 
granskats utifrån miljökriterier

Samtliga nya leverantörer i de identifierade riskländerna granskas utifrån 
miljökriterier.

 ÅR 80–81
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 400: Sociala standarder

103 Hållbarhetsstyrning ¹ Följande information avser hela avsnittet (GRI 400: Sociala standarder).

Alfa Lavals sociala mål omfattar att öka andelen kvinnliga medarbetare med 
fastställda mål för 2025 och att minska antalet skador som leder till förlorad 
arbetstid (LTI) med fastställda mål för 2023, med 2020 som basår. Policyn för 
affärsprinciper, Alfa Laval Business Principles samt policy för global hälsa och 
säkerhet, Global Health and Safety Policy, samt relaterade dokument, definierar hur 
vi arbetar med hälsa och säkerhet, mänskliga rättigheter, utbildning, utveckling och 
mänskliga rättigheter. Samtliga juridiska enheter måste säkerställa nödvändig 
kompetens och ska identifiera särskilda utbildningsbehov baserat på landets 
lagstiftning eller andra krav, såväl som utbildning i olika verktyg så som Hazard 
Identification and Risk Assessment, Injury Analysis och Job Safety Analysis. 
Metoden för att beräkna data för hälsa och säkerhet uppdaterades nyligen. Data för 
antal olycksfall beräknas per miljon arbetstimmar.

ÅR 58–59, 70–81

GRI 401 (2016): Anställning

401-1 Nyanställda och 
personalomsättning

2 539 (1 462) medarbetare anställdes 2021.
Personalomsättningen var 14 procent (13 procent).

Nyanställda och personalomsättning

2019 2020 2021

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Antal och andel 
nyanställda

2 037 13% 1 462 9% 2 539* 16%

  – varav  
kvinnor

512 25% 421 29% 681 27%

Totalt antal och 
personalomsättning 
i procent

1 957* 13% 2 055* 13% 2 136 14%

  – varav  
kvinnor

427 22% 442 21% 522 24%

*Denna tabell omfattar inte förvärv som inte ingår under Alfa Lavals varumärke. 

GRI 403 (2018): Hälsa och säkerhet 

403-1 Ledningssystem för 
hälsa och säkerhet

Alfa Lavals policy för hälsa och säkerhet (H&S Policy) kräver att våra arbetsplatser 
har hög standard när det gäller säkerhet och välbefinnande. Alfa Lavals globala 
manual för hälsa och säkerhet (H&S Manual) betonar våra chefers ansvar för att 
uppfylla och upprätthålla denna policy. Arbetet stöttas av de lokala ledningsteamen 
för hälsa och säkerhet. Dessutom förväntas samtliga Alfa Lavals anläggningar 
efterleva lokala lagar och regelverk.

ÅR 71

403-2 Riskidentifiering, 
riskbedömning och 
tillbudsutredning

Ett företagsövergripande visselblåsarsystem möjliggör för både interna och externa 
intressenter att rapportera riskfyllda situationer och misstänkta överträdelser 
anonymt, vilket skyddar dem från repressalier.

ÅR 71

403-3 Företagshälsovård Varje anläggning har tillgång till extern företagshälsovård. Varje enhet har också 
tillgång till interna resurser för hälsa och säkerhet, som stöttar organisationen i att 
identifiera, minska och eliminera risker. Vår manual om hälsa och säkerhet och vårt 
Alfa Laval Production System säkerställer att processer, skyddsutrustning och 
utbildning är på plats, samt att dagliga uppföljningar görs.

ÅR 71

¹) Omfattar 103-1 Förklaring av väsentliga frågor och deras avgränsningar, 103-2 Hållbarhetsstyrning och dess beståndsdelar, 103-3 Utvärdering av hållbarhetsstyrningen.
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 400: Sociala standarder

403-4 Medbestämmande, 
samråd och kommunikation om 
hälsa och säkerhet

Samtliga medarbetare på Alfa Laval har tillgång till hälsa och säkerhetsmanualen, 
policyn och direktiv. Samtliga anställda ska bidra till att identifiera risker, bedöma 
risker och implementera åtgärder för riskkontroll. Anställda måste också rapportera 
alla tillbud eller risker till sin chef eller överordnade.  

Alfa Lavals nätverk för hälsa, säkerhet och miljö består av specialister på hälsa och 
säkerhet på våra lokala anläggningar. Nätverket har ansvar för att diskutera hälsa 
och säkerhet, samt att driva igenom förbättringar på lokal nivå. Alfa Lavals team för 
hälsa, säkerhet och miljö har ansvar för att hantera hälsa och säkerhet på global 
nivå. Teamet sammanträder kvartalsvis och samarbetar med olika organisationer 
inom Alfa Laval, såsom HR, Sustainability, Group Risk, Group Audit, Operations och 
Service.

403-5 Arbetstagarutbildning om hälsa 
och säkerhet

Alfa Lavals metoder för att höja medvetandet - ”Stop-Think-Act” och 3PR (tre 
prioriterade risker) har väsentligen förbättrat säkerhetskulturen i bolaget. ”I 
care”-initiativet har syftet att främja säkra beteenden. Initiativet bygger på fyra 
centrala steg: Medvetenhet, Intresse, Engagemang, samt Upprätthålla och 
förbättra. Implementeringen av initiativet görs i två olika steg och kommer att förbli i 
fokus de kommande åren.

ÅR 71

403-6 Främjande av arbetstagarhälsa Alfa Laval erbjuder främst sjukvårds- och hälsovårdstjänster för arbetsskador och 
arbetsrelaterade sjukdomar.

403-7 Förhindrande och begränsning av 
påverkan på hälsa och säkerhet 
kopplad till affärsrelationer

ÅR 71

403-9 Arbetsrelaterade skador

2020 2021

Antal dödsfall 0 0

Andel dödsfall 0 0

Antal arbetsrelaterade skador med allvarliga 
följder

0 1

Andel arbetsrelaterade skador med allvarliga 
följder

0 0,03

Antal registrerade arbetsrelaterade skador/
skador som leder till förlorad arbetstid (LTI)¹

82 113

Andel registrerade arbetsrelaterade skador/
skador som leder till förlorad arbetstid (LTI)¹

2,63 3,24

Huvudsakliga typer av arbetsrelaterade skador Skadad vid lyft, 
flytt, påskjutning²

Skadad vid hand-
havande, lyft eller 

bärande

Antal arbetade timmar 31 231 700 33 083 550

¹) I nuläget omfattar våra registrerade arbetsrelaterade olyckor endast skador som leder till 

förlorad arbetstid (LTI).       

²) Huvudsakliga typer av arbetsrelaterade skador under perioden aug–dec 2020.

Procentsatsen har beräknats baserat på 1 000 000 arbetade timmar.

Siffrorna omfattar inte entreprenörernas arbetsrelaterade skador. 

ÅR 71–72
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 400: Sociala standarder

404-1 Genomsnittlig utbildning i timmar 
per år och anställd

Utbildningstimmar per anställd

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

202120202019
0
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15

202120202019

6,9
5,8

3,6

107 560

90 440

57 730

Antal utbildningstimmar 
som erbjudits 
medarbetarna 
under året

Genomsnittligt antal 
utbildningstimmar 
per medarbetare

Denna tabell omfattar inte förvärv som inte ingår under Alfa Lavals varumärke. Antalet 
utbildningstimmar minskade betydligt under 2020 till följd av Covid-19. 

ÅR 74

404-2 Program för kompetenshöjning av 
medarbetarnas färdigheter och 
program för övergångsstöd

Alfa Laval erbjuder en digital portal för att möjliggöra planering av olika 
utbildningsmoduler på individuell nivå. Portalen gör det också möjligt att erbjuda 
utbildning för kunder och affärspartners. Utbildningsplattformen, Alfa Laval 
Academy, omfattar ett brett utbud av kurser, från grundläggande utbildning till 
program inom områden som ledarskap och projektledning.

Många av bolagets kurser är internetbaserade (e-utbildningar). De kan genomföras i 
realtid i grupper eller individuellt när det passar den anställde.

ÅR 74

404-3 Andel anställda som har 
regelbundna utvecklingssamtal

På Alfa Laval har varje anställd rätt till ett utvecklingssamtal per år med sin chef.

GRI 405 (2016): Mångfald och likabehandling

405-1 Mångfald i ledning och bland 
medarbetare

Alfa Laval arbetar för att öka andelen kvinnor i bolaget. Vårt mål för 2025 är att 35 
procent av de anställda skall vara kvinnor, 25 procent kvinnliga ledare och mindre 
än 70 procent homogenitet (kön och nationaliteter) i de högsta ledningsgrupperna.

Mångfald i styrande organ och bland medarbetare under 2021¹

Totalt alla
medarbetare

Ledande 
befattningshavare

KoncernledningStyrelse 

Män

Kvinnor

75%

25%

75%

25%

79%

21%

79%

21%

1) Siffrorna omfattar enbart enheter under Alfa Lavals varumärke.
Uppgifterna för styrelsen är exklusive arbetstagarrepresentanter.

 ÅR 58, 73–74

406-1 Fall av diskriminering och 
vidtagna åtgärder

I den senaste medarbetarundersökningen svarade 82 procent av deltagarna att deras 
arbetsgrupp är fri från alla former av diskriminering och trakasserier. Under 2021 hade 
78 procent av de juridiska enheterna projekt eller initiativ på plats för att förebygga 
diskriminering eller trakasserier. Det har inte förekommit några domstolsprocesser om 
diskriminering eller trakasserier under 2021.
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GRI Standards Upplysningar, kommentarer och utelämnanden Sida

Särskilda standardupplysningar 

GRI 400: Sociala standarder

GRI 407 (2016): Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar

407-1 Verksamheter och leverantörer 
där föreningsfrihet och 
kollektivförhandlingar är i 
riskzonen

Den största risken för att Alfa Lavals leverantörer ska kränka arbetares rättigheter 
att utöva sin föreningsfrihet eller kollektivförhandlingar finns i våra definierade 
högriskländer. Tre av de identifierade länderna är Kina, Ryssland och Mexiko, i vilka 
Alfa Laval fokuserar på utbildning för att öka medvetenheten.

ÅR 80–81

GRI 408 (2016): Barnarbete

408-1 Verksamheter och leverantörer 
som är i riskzonen för barnarbete

 
ÅR 80–81

GRI 409 (2016): Tvingande eller obligatoriskt arbete

409-1 Verksamheter och leverantörer 
som är i riskzonen för 
tvångsarbete

 
ÅR 80–81

GRI 412 (2016): Bedömning av mänskliga rättigheter

412-2 Medarbetarutbildning om policyer 
och förfaranden avseende 
mänskliga rättigheter

 
ÅR 76–78, 80–81

GRI 414 (2016): Bedömning av leverantör utifrån sociala kriterier

414-1 Nya leverantörer som har 
granskats utifrån sociala kriterier

Samtliga nya leverantörer i de identifierade riskländerna granskades utifrån sociala 
kriterier.

ÅR 80–81

GRI 418 (2016): Kundernas integritet

418-1 Tillstyrkta klagomål om 
överträdelser av kundintegritet 
och förlust av kunddata

Alfa Laval hanterar personuppgifter från våra kunder och anställda med tillbörlig 
omsorg. De huvudsakliga policyerna som omfattar personuppgifter är Alfa Laval 
Privacy Policy som stödjs av riktlinjer i relation till GDPR samt lokala och globala 
HR-policyer. Koncernens ansvariga för personuppgifter, Group Privacy Responsible, 
arbetar på högsta nivå med ansvar för personuppgiftsskydd och har utsetts på 
samtliga Alfa Lavals juridiska enheter. Dessa har i sin tur stöd av centrala 
stödfunktionerna. Alfa Laval har även utnämnt en styrelse, Data Protection Board, 
som är sammansatt av Chief Information Officer, Senior Vice President och Group 
General Counsel, Chief Financial Officer och Senior Vice President Human 
Resources.

Alfa Laval har en strukturerad metod för att hantera potentiella överträdelser, med 
processer på plats för rapportering till myndigheter och individer som är inblandade 
i personuppgiftsöverträdelser. Organisationen granskar löpande hur personuppgifter 
behandlas eller lagras för att bedöma behovet av förändringar. Under 2021 mottog 
Alfa Laval inte något tillstyrkt klagomål avseende överträdelser av kundintegriteten 
eller identifierade läckor eller kunddata.

GRI 419 (2016): Samhällsekonomisk efterlevnad

419-1 Bristande efterlevnad av lagar 
och förordningar på det sociala 
och ekonomiska området

Lagefterlevnad säkerställer vår affärslegitimitet. Inga betydande böter eller icke-
monetära sanktioner när det gäller samhällsekonomiska aspekter har kommit till 
Alfa Lavals kännedom under 2021.
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