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Mina damer och herrar, aktieägare och medarbetare, 

 

2013 var ett år som präglades av fortsatt osäkerhet i världsekonomin. Vi såg emellertid en 

accelererande efterfrågan från varvsindustrin samtidigt som områden kopplade till olja och 

gas visade en fortsatt god utveckling. Vid årets utgång hade både orderingång och 

omsättning stigit med vardera 4 procent, exklusive valutaeffekter. Inkluderar man även valuta 

var orderingång och fakturering oförändrade och uppgick till 30,3 respektive 29,9 miljarder 

kronor. 

Rörelsemarginalen uppgick till 16,4 procent. Trots negativa valutaeffekter och fortsatta 

framtidssatsningar lyckades vi hålla rörelsemarginalen på en i stort sett oförändrad nivå, tack 

vare tidigare lanserade besparingsprogram. Geografiskt såg vi en varierad utveckling. USA 

befäste genom förvärv ställningen som Alfa Lavals största marknad. Utvinningen av 

skiffergas och processindustrins efterföljande återindustrialisering bidrog till utvecklingen. 

Orderingången i Kina såg en bred och solid uppgång, påverkad av återhämtningen inom 

varvsindustrin samt de senaste årens betydande expansion av sälj- och 

serviceorganisationen i de inre delarna av landet. Sydkorea behöll sin fjärde plats, tack vare 

att uppgången inom varvsindustrin väl kompenserade för nedgången bland koreanska 

entreprenadföretag. Tillväxten i Tyskland var god, tack vare landets positiva ekonomiska 

utveckling. En solid och bred efterfrågan i Ryssland resulterade i att orderingången förblev 

på en rekordnivå.  

 

Fortsatta satsningar på FoU 

Satsningarna på forskning och utveckling är och förblir viktiga för oss, då nya och 

vidareutvecklade produkter är fundamentala för lönsam tillväxt. Som helhet satsade vi 730 

miljoner kronor på FoU under fjolåret. Flera spännande produkter lanserades, bland annat 

T35 som tillhör nästa generation stora, packningsförsedda värmeväxlare med fokus på 

marin- och processindustri. Produktfamiljen innehåller flera unika innovationer och patent 

och har mottagits mycket väl på marknaden. Jag presenterade produkten på förra årets 

stämma, vilket även gäller PureDry. Den lanserades 2012 och vann bred acceptans bland 

våra marina kunder. Produkten är den största innovationen inom höghastighetsseparation på 

många år och möjliggör återvinning av den olja som går förlorad ombord på fartyg, vilket kan 

generera stora besparingar.  

Vi investerade även i ett nytt marint test- och utbildningscenter i Aalborg, Danmark. 

Centret är utformat som maskinrummet på ett fartyg, komplett med motor och allt. Det är en 

stark plattform för fortsatt forskning och utveckling samtidigt som det ger goda möjligheter till 

utbildning av våra kunder. Investeringen bekräftar vår tro på den marina marknaden.  

 

Divisionernas fokusområden och utveckling 2013 

För Process Technologydivisionen är de prioriterade områdena energi, miljö och ökad 

närvaro i de mer snabbväxande marknaderna. I fjol hade divisionen en oförändrad 

orderingång efter en mycket stark tillväxt året innan. Olje- och gasutvinning visade en stark 

efterfrågan med stora investeringar för utvinning till havs, speciellt i Nordsjön och utanför 

Australiens västkust. I Nordamerika ökade samtidigt produktionen snabbt genom förbättrade 

metoder för utvinning av olja och gas ur skifferformationer. Den rikliga tillgången på billig gas 

som både råvara och energislag medför dessutom en återindustrialisering av process-
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industrin i USA, vilket gynnar Alfa Laval. Divisionen har, genom ett antal kompletterande 

förvärv i landet de senaste åren, utökat produkterbjudandet till just olje- och gasindustrin. 

Under fjolåret uppgick vår amerikanska orderingång från denna sektor till cirka 1 miljard 

kronor. Samtidigt såg vi en stark global tillväxt för eftermarknaden, drivet av vår växande 

installerade bas och de senaste årens satsningar på att ytterligare öka vår geografiska 

närvaro. 

Equipmentdivisionen prioriterar att öka marknadsnärvaron på ett kostnadseffektivt sätt, via 

fler försäljningskanaler, samt ökad närvaro på eftermarknaden. Detta är ett kontinuerligt 

arbete som inkluderar den gradvisa utrullningen av vår e-handelsplattform Alfa Laval 

Anytime. Divisionen hade som helhet en oförändrad orderingång, men noterade tillväxt i 

efterfrågan från livsmedels- och läkemedelsindustrin. Samtidigt bidrog våra nyutvecklade 

produkter till att efterfrågan från OEM-kunderna utvecklades starkt. Eftermarknadsaffären 

hade en god tillväxt.  

Inom division Marine & Diesel prioriteras miljö och energieffektivitet och våra nylanserade 

miljöprodukter har väckt ett stort intresse. Efter en svag inledning accelererade efterfrågan 

från varvsindustrin och för helåret var tillväxten god. Avgasrening med skrubberteknik, Pure 

SOx, har vuxit snabbt och flera större order bokades. Samtidigt vann PureDry, för återvinning 

av olja, en bred acceptans hos redarna. Även värmeåtervinning ur avgaser är något som 

prioriteras av många redare och användningsområdet växer snabbt. Eftermarknadsaffären 

var emellertid oförändrad, då många redare påverkades av de låga fraktraterna. Dessa 

vände dock uppåt mot slutet av året, vilket är ett positivt tecken. 

 

Service i fokus 

Sedan 2005 har vi ökat antalet anställda inom service samt antalet servicecenter med mer 

än 50 procent samtidigt som försäljningen ökat med mer än 80 procent. Trots denna redan 

kraftiga ökning, bedömer vi att det finns ytterligare betydande potential för oss inom 

eftermarknaden. Den primära målsättningen är att öka marknadsandelen på vår installerade 

bas, genom att ta ett tydligare ägarskap på ett mer proaktivt sätt. Vi kommer att öka våra 

ansträngningar att växa inom det vi kallar ”service operations”, det vill säga mantimmar. 

Syftet är att skydda vår installerade bas och dessutom fånga upp tillväxtmöjligheterna. För 

att nå dit krävs en fortsatt vidareutveckling av vårt serviceerbjudande samt satsningar på att 

ytterligare fördjupa kompetensen hos vår servicepersonal. På medellång och lång sikt 

kommer service att ge ett betydande bidrag till både lönsamhet och tillväxt.  

 

Paus för produktpresentation 

 

Aktien 

Under året steg aktiekursen med 22 procent, jämfört med Stockholmsbörsens 

verkstadsindex som steg 12 procent. Alfa Lavals börsvärde uppgick vid årsskiftet till cirka 69 

miljarder kronor. Vi ser ett fortsatt högt intresse för vår aktie, med drygt 36 000 aktieägare vid 

årets slut, samt ett drygt 20-tal analytiker som fortlöpande bevakar oss. 

 

En sund företagskultur är grunden för motiverade medarbetare 

Alfa Lavals mål är att vara en attraktiv arbetsgivare för motiverade och engagerade 

medarbetare, basen för vår fortsatta framgång. I slutänden går företagets och medarbet-

arnas utveckling hand i hand, för när medarbetarna växer, växer även företaget. Vår årliga 

medarbetarundersökning, som omfattar alla anställda, är ett kraftfullt hjälpmedel för att 

utveckla vår organisation. Mätresultaten ger varje enskild arbetsgrupp vägledning i hur den 
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kan förbättra både ledarskap och gruppens gemensamma prestation. En sund företagskultur 

är kittet som håller samman ett företag med 16 000 anställda, spridda över flera kontinenter. 

Vi arbetar därför hårt med att kommunicera och förankra Alfa Lavals grundläggande 

värderingar hos samtliga medarbetare. 

Inom Alfa Laval arbetar fler än 80 olika nationaliteter och andelen kvinnor är 19 procent. 

Bland chefer som rapporterar direkt till en person i koncernledningen har vi 26 nationaliteter 

representerade, och en kvinnlig andel på 17 procent - en uppgång på 1 procentenhet jämfört 

med 2012. Sett över samtliga chefsnivåer är 16 procent kvinnor. Under de senaste åren har 

den kvinnliga andelen chefer ökat som ett resultat av ett antal riktade aktiviteter. Bland annat 

arbetar vi med att vidga rekryteringsbasen för kvinnliga chefer genom att anställa en högre 

andel nyutexaminerade kvinnor. 

 

Hållbarhet 

Hållbarhet har hög prioritet hos Alfa Lavals ledning. Sedan sju år har jag en medarbetare 

som enbart ägnar sig åt hållbarhetsfrågor. Vi har även ett affärsetiskt råd, där jag själv är 

ordförande. Just etik och bekämpandet av korruption och mutor, i alla dess former, är något 

som speciellt betonas i våra affärsprinciper. Dessa lyfter även fram mänskliga rättigheter, 

med betoning på barns rättigheter. 

Vidare genomför vi omfattande utbildning och riskutvärdering och vi har en så kallad 

whistleblower funktion, där medarbetare anonymt kan anmäla misstänkta brott mot våra 

affärsprinciper. Vi gör stickprovskontroller och revisioner för att kontrollera att affärs-

principerna efterlevs. Varje år bekräftar våra 120 högsta chefer att de läst, förstått och lever 

upp till såväl affärsprinciper som relevanta riktlinjer, genom att signera ett dokument. 

Med en produktportfölj ämnad att spara energi, skydda miljön och optimera användningen 

av naturresurser är det naturligt att medarbetare inom vår forsknings- och utvecklings-

avdelning, liksom de som arbetar med försäljning och service, dagligen är engagerade i 

hållbarhetsfrågor. Men, bakom kulisserna gör många andra en insats: våra logistikexperter 

försöker minska bolagets koldioxidutsläpp; vår inköpspersonal arbetar för att förbättra 

arbetsförhållandena hos våra leverantörer, produktionsledningen genomför projekt för att 

spara energi och vatten och HR-avdelningen säkerställer en arbetsplats fri från 

diskriminering. Och listan kan givetvis göras betydligt längre. 

 

Jag vill passa på att framföra ett stort och varmt tack till samtliga medarbetare för ert 

engagemang och er beslutsamhet att bidra till att bygga ett ännu mer framgångsrikt Alfa 

Laval. 

 

För några timmar sedan släppte vi rapporten för de tre första månaderna 2014. Rapporten visar 

att orderingången steg 5 procent till 7,5 miljarder kronor. Omsättningen uppgick till 6,6 

miljarder kronor och rörelseresultatet blev 1,1 miljarder kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 

16,1 procent. 

 

Våra framtidsutsikter för det andra kvartalet är: ”Vi förväntar att efterfrågan under det andra 

kvartalet 2014 kommer att vara på ungefär samma nivå som i det första kvartalet.” 

 

TACK! 

 


