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Utfall

Under 2019 steg faktureringen med 10,1 procent*.

*Exklusive växelkursdifferenser

Utfall

Under 2019 uppnåddes en justerad rörelse marginal på 

17,2 procent jämfört med 16,5 procent för helåret 2018.

Utfall

Under 2019 nåddes en avkastning på sysselsatt kapital 

på 23,0 procent.

Finansiella mål

Verksamheten styrs för att realisera affärsidén och samtidigt nå de finansiella mål som fastställts för tillväxt, lönsamhet och avkastning.  

Genom att uppnå eller överträffa målen ges utrymme för en fortsatt utveckling av bolaget. Dessutom bidrar det till att generera ett ökat värde 

för aktieägarna, både genom en årlig utdelning och även genom att bolagets värde ökar.

Tillväxt
Alfa Lavals mål är att nå en genomsnittlig årlig omsättnings-

tillväxt på minst fem procent över en konjunkturcykel. 

Detta bedöms som ett realistiskt mål, sett mot rådande 

affärsläge samt mot bakgrund av vad Alfa Laval har  

presterat de senaste åren.

Utfall Utfall Utfall

Lönsamhet
Alfa Laval ska nå en rörelsemarginal – justerad EBITA – 

på 15 procent över en konjunkturcykel. Detta mål är satt 

utifrån historiska marginaler samtidigt som det tar hänsyn 

till bolagets tillväxtambitioner.

Kapitalanvändning
Målet är att uppnå en avkastning på sysselsatt kapital på 

minst 20 procent, en realistisk ambition baserad på en 

kombination av organisk och förvärvad tillväxt.

Vårt syfte ger oss drivkraft och motivation i 

vårt dagliga arbete. Vi ska ge kunderna 

förstklassig service. Vår arbetsplats ska vara 

spännande och inspirerande. Och allt vi gör 

ska utgå från hållbarhet som genetisk kod. 

Utifrån detta har vi definierat vårt syfte:  

att skapa framgång för våra kunder, med-

arbetare och vår planet.

 

Sätt alltid kunden i fokus

Vi fokuserar på kostnadseffektiva och inno-

vativa lösningar som är avgörande för att 

industrier ska kunna rena, förädla och åter-

använda material och naturresurser. Vår driv-

kraft är att optimera våra kunders processer, 

att skapa hållbar tillväxt och att ligga i täten 

för utvecklingen. Vi strävar efter ett nära 

samarbete och är lyhörda för deras behov. 

Det innebär att vi alltid engagerar oss till 

det yttersta för att de ska kunna uppnå 

sina affärs- och hållbarhetsmål.

 

Uppmuntra medarbetarna att växa

Våra rötter är skandinaviska och det präglar 

vår kultur. Den är öppen, stödjande och in-

formell. På så sätt skapas ett arbetsklimat där 

medarbetarna kan förverkliga sina talanger och 

utvecklas i sina yrkesroller. Genom att dele-

gera ansvar visar vi tillit vilket skapar en gro-

grund för dem att växa. Alla behandlas med 

respekt och vi använder det goda exemplet 

som förebild. Vi är fast beslutna om att 

attra hera, utveckla och behålla de mest kreativa 

och vetgiriga medarbetare i vår bransch.

               

Skapa en bättre värld, varje dag

För oss innebär hållbarhet en kombination av 

nödvändighet och affärsnytta. Våra teknologier 

bidrar till ett mer hänsynsfullt utnyttjande av 

naturresurserna. Vi driver hela tiden på för 

att minska miljöpåverkan från många olika 

industrier genom förbättrad energieffektivitet 

och värmeåtervinning, effektivare vatten-

rening samt minskade utsläpp. Såväl på land 

som till havs. Helt i linje med vårt motto 

Advancing better™.

Syftet med det vi gör
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Utfall

Vid utgången av 2019 låg nettoskuld/EBITDA på 0,88.

Utfall*

Under 2019 låg investeringarna på 2,9 procent.

* I procent av omsättningen

Utfall*

Under 2019 blev kassaflödet från rörelseverksamheten 

8,4 procent**.

* I procent av omsättningen

** Inklusive investeringar i anläggningstillgångar

Finansiella riktvärden

Förutom de finansiella målen har styrelsen även fastställt riktvärden för tre finansiella nyckeltal, vilka ytterligare fastställer ramarna och  

målsättningen för företagets verksamhet.

Utfall Utfall Utfall

Nettoskuld jämfört med EBITDA
Nettoskulden i förhållande till EBITDA, eller rörelseresultat 

före avskrivningar samt avskrivningar på övervärden, ska 

långsiktigt vara högst 2. I samband med större förvärv 

kan skuldsättningen överstiga målet, men detta ska ses 

som en övergående situation då kassaflöden förväntas 

korrigera detta.

Investeringar
Det långsiktiga riktvärdet har varit, och kommer även i 

fortsättningen att förbli, att 2 procent av omsättningen ska 

gå till investeringar. Under 2018 och 2019 lyfts emellertid 

nivån temporärt, för att möjliggöra de satsningar som bo-

laget anser behövs för att bygga ut och förändra produktions-

strukturen. Därefter förväntas investeringarna falla tillbaka 

mot riktvärdet – en nivå som ger utrymme för såväl ersättnings-

investeringar, som viss kapacitetsutbyggnad, för att matcha 

den organiska tillväxten för koncernens nyckelprodukter. 

Kassaflöde från rörelseverksamheten
Kassaflödet från rörelseverksamheten ska ligga på 10 pro-

cent av omsättningen, inklusive investeringar i anläggnings-

tillgångar. Nivån är satt lägre än målet för rörelsemarginalen 

eftersom organisk tillväxt normalt kräver en ökning av 

rörelsekapitalet. Dessutom sker betalning av skatter mot-

svarande cirka 26 procent av resultatet före skatt.

Hållbarhetsmål

Vid sidan om de rent finansiella målen har Alfa Laval även en rad hållbarhetsmål. 

Dessa speglar bolagets ambitioner inom miljö, hälsa och säkerhet. Målen om-

fattar bland annat ett minskat antal arbetsplatsolyckor, ökad energieffektivitet, 

minskad vattenförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser. För mer 

information kring dessa mål samt Alfa Lavals hållbarhetsarbete läs den Hållbar-

hetsrapport som finns tillgänglig på: www.alfalaval.com
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