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Hållbarhet är en viktig del av vår strategi, kultur och dagliga  
verksamhet. Vi vill att våra lösningar och verksamheter ska  
leda till en mer hållbar värld, i dag och i morgon, och vi använder 
FNs globala mål för hållbar utveckling (SDG) som vår kompass  
för att bidra till ett bättre samhälle.
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ALBERTO ZANATA,  
VD OCH KONCERNCHEF

Hållbarhet är en viktig del av vår strategi, kultur och den dagliga verksamheten. Vår 
tradition inom hållbarhet utgör en stark grund för vår verksamhet och vårt hållbara  
kunderbjudande. Electrolux Professional har under tecknat FNs Global Compact och 
vårt hållbarhetsarbete bygger på FNs hållbarhetsmål.

Vi inser vikten av att vidta åtgärder för att mildra klimatförändringarna och vi stöder 
ambitionerna i Parisavtalet. Följaktligen har vi ett ambitiöst övergripande mål att bli 
klimatneutrala i vår egen produktion till 2030.

På en mer operativ nivå syftar strategin till att utveckla hållbara, mer energieffektiva 
lösningar, driva en hållbar verksamhet och minska vår miljöpåverkan. När det gäller  
social påverkan strävar vi efter att få förtroende från alla som påverkas av vår verk-
samhet och att visa att vi har ett engagemang för miljön, etik och mänskliga rättig heter. 

Electrolux Professionals hållbarhetsmål fokuserar på klimat, hälsa och säkerhet samt 
mångfald.

Parallellt med målet att vår egen verksamhet ska bli klimatneutral är vi fast beslutna 
att fortsätta utveckla produkter med låg resursförbrukning för att minska miljöpåverkan 
från våra produkters användning i form av energi, vatten och rengöringsmedel. Detta 
gynnar både våra kunder i form av lägre driftskostnader och vår planet.

Det är endast genom att förstå och hantera vår verksamhets totala påverkan på 
människor och planeten, som vi kan skapa förutsättningar att överträffa våra kunders 
förväntningar samt förbli en attraktiv arbetsgivare och däri genom skapa långsiktigt 
värde.

Alberto Zanata, 
VD och koncernchef

Bygg hållbart för framtiden
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Så skapar vi värde

7 underliggande trender
> Postpandemin, det nya normala
> Befolkningstillväxt
> Ökat deltagande på arbetsmarknaden
> Klimatförändringen och resursbrist
> Urbanisering
> Digitalisering
> Ökad disponibel inkomst för hushållen

VÅR MISSION
Att göra det dagliga arbetet 
för vår kunder enklare,  
mer lönsamt – och verkligt 
hållbart

Electrolux Professional –
OnE-erbjudande
Vårt globala produkt- och tjänste- 
erbjudande för både enstaka produkter 
och kompletta lösningar och tjänster 
inom storkök, dryck och tvätt under ett 
varumärke ska göra kundernas liv  
enklare i en värld av uppkopplade pro-
dukter. OnE-erbjudandet inkluderar stöd 
genom hela värdekedjan, från projekt-
planering och design till produktion, 
installation och eftermarknadsservice.

Våra resurser 
> Cirka 3 500 engagerade anställda  
> 11 effektiva produktionsanläggningar 
>   Fler är 3 000 större kunder i 110 länder 
>   Långsiktiga relationer med intressenter genom  

hela vår värdekedja 
>   Starkt varumärke känt för innovativa och hållbara 

lösningar samt OnE-erbjudandet

Hållbara 
lösningar
Läs mer på sidan 10 

Hållbar  
verksamhet
Läs mer på sidan 12 

Etik &  
relationer
Läs mer på sidan 18 
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Distribuerat värde

7 118 mkr

Så skapar vi värde Tillgodose kundernas behov
>  Övergripande behov av förenkling, ökad hastighet  

och flexibilitet i kundens verksamhet
>  Ökad kvalitet på storköks-, dryckes- och tvättjänster
> Lägre energiförbrukning och koldioxidutsläpp 
> Lägre totalkostnader under utrustningens livscykel
> Säkra och pålitliga lösningar
> Ergonomisk design anpassad för användaren
> Ökade krav på hygien

Distribuerat värde   
enligt GRI

Aktieägare
Enligt Electrolux Professionals utdelningspolicy  
ska utdelningen utgöra cirka 30% av årets resultat. 

Anställda

1 599 mkr

Leverantörer

5 148 mkr

Samhälle, skatt

93 mkr
Återinvesteras

278 mkr

Dra nytta av ”the 
OnE Approach”

Efter-
marknads-
försäljning
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Detta innebär att vi strävar efter att förbättra hållbar-
heten i kundernas värdekedja, samtidigt som vi fokuse-
rar på att reducera påverkan från vår egen verksamhet, 
värnar våra intressenters bästa och agerar ansvarsfullt. 
Vi vill bygga upp en tillit genom hållbara rutiner och 
arbetssätt, för att vara ”the OnE sustainable partner”.

Vårt hållbarhetsåtagande

Vi agerar enligt våra etiska 
principer.

Vi strävar efter kontinuerliga 
förbättringar i hela värde-
kedjan.

Vi handlar rättvist och lever 
upp till det förtroende som 
våra intressenter ger oss.

Mission
Vi ska göra det dagliga arbetet för våra kunder 
enklare, mer lönsamt och verkligt hållbart.

Strategiskt ramverk och väsentlighet
Vi vill bidra till ett bättre samhälle och 
generera värde för våra intressenter. Vi 
tror att Agenda 2030 och FNs globala 
mål är bra indikatorer på de priorite-
ringar och utmaningar som världen 
står inför. Electrolux Professional har 

identifierat sex globala mål, där vi 
tror att vi har större påverkan och 
möjligheter att göra skillnad.

Vi tror även på att åtaganden för 
och tillämpning av standardisera-
de ramverk, däribland FNs Global 

Globala mål  
som kompass
• Bekämpa klimatförändringarna

• Hållbar konsumtion och  
produktion

• Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt

• Jämställdhet

• Hållbar energi för alla

• Rent vatten och sanitet för alla

Generera värde för 
intressenter
• Bygga upp produkt- och  

medarbetarvarumärke

• Generera värde för våra kunder

• Minskade eller reducerade risker

• Minskade kostnader genom 
effektiv resursanvändning

• Tillgång till hållbara (ESG) och 
gröna investeringar

• Ekonomiskt resultat, generat och 
distribuerat

Compact, Internationella arbetsor-
ganisationens (ILO) konventioner och 
ISO-standarder, gör det lättare att 
förstå och uppfylla intressenternas 
förväntningar.

Mission, åtagande  
och ramverk
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OnE hållbar partner

Produkters prestanda 
och effektivitet

Växa verksamheten genom att utveckla 
hållbara och innovativa lösningar med 

låga driftskostnader.

Hållbara lösningar

Materialeffektivitet Kunders hälsa, säkerhet 
och välbefinnande

Ansvarsfull  
resursanvändning

Operativ excellens driver hållbarhet.

Hållbar verksamhet

Arbetsmiljö, hälsa och 
säkerhet Miljöledning

Möjliggöra och stödja 
affärsverksamhet genom högt 

förtroende och goda relationer.

Etik och relationer

Etisk praxis Intressentrelationer

Stöd för våra  
strategiska grundstenar

Vårt ramverk för hållbarhet ”One Sustainable Partner” integrerar väsentliga 
hållbarhetsområden. Väsentlighetsanalysen baseras på i vilken grad vi påverkar 
sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter och det värde vi genererar för 
våra intressenter. Läs mer om väsentlighetsanalys på sidorna 10–20 
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Klimat 
Vi tror att vi kan göra störst skillnad 
i vår värdekedja genom att utveckla 
energieffektiva produkter och arbeta 
med energieffektivitet i produktionen. 
Vi strävar också aktivt mot att öka 
vår användning av förnybar energi. 

Vårt klimatmål till 2025

Arbetsmiljö 
Electrolux Professional vet att med-
arbetarna är den enskilt viktigaste 
faktorn för att nå framgång på lång 
sikt.. Därför strävar vi ständigt mot att 
skapa en arbetsmiljö som skyddar 
våra medarbetare från arbetsrelate-
rade skador eller sjukdomar.

Vårt arbetsmiljömål för 2025

Jämställdhet 
Electrolux Professional värdesätter 
mångfald och inkludering, och har 
nolltolerans mot diskriminering och 
trakasserier. Vi strävar efter att öka 
andelen kvinnliga chefer på alla 
nivåer i företaget. 

Mål för jämställdhet till 2030

Mål och 2020 års utfall

Minska CO₂-utsläppen
scope 1- och 2-utsläppen  
från produktionsenheter

>50% 
till 2025 (basår 2015)

Andelen skador som leder 
till förlorad arbetstid (LTIR)
arbetsrelaterade olyckor per 200 000 

arbetstimmar  

<0,3 
till 2025

Jämställdhet
män/kvinnor eller kvinnor/män

40/60
fördelning i alla ledande befattningar 

till 2030

UTFALL 2020: Scope 1- och  
2-utsläppen uppgick under 2020  
till 3,1 kton (CO₂e), vilket innebär 
–36%.

UTFALL 2020: Under 2020 upp-
gick LTIR till 1,1.

UTFALL 2020: Andelen kvinnor i 
alla ledande befattningar var 26% 
under 2020.

Att bli klimatneutrala inom vår industriella verksamhet senast 2030.*

Våra klimatambitioner för 2030

* Avser scope 1- och scope 2-utsläpp.
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SDG 6 – Rent vatten och 
sanitet för alla
Då ett antal av våra pro-
dukter förbrukar vatten kan 

Electrolux Professional göra skillnad 
genom att utveckla och erbjuda 
vatteneffektiva produkter.

Våra huvudåtgärder
•  Utveckla och erbjuda mer 

vatteneffektiva/lågförbrukande 
produkter

• Vattenriskbedömningar i våra 
egna verksamheter

• Vatteneffektivitet i våra egna 
verksamheter, med särskilt fokus 
på länder där vattenrisken är hög 

• Hantering av vattenutsläpp  
för att kontrollera kvalitet och 
destination

 SDG 5 – Jämställdhet
 Electrolux Professional 
värdesätter mångfald och 
inkludering och tillåter inte 
diskriminering och trakas-
serier. 

Våra huvudåtgärder
•  Policyer mot diskriminering

• Aktivt främja mångfald och 
inkludering

SDG 3 –  God hälsa och  
välbefinnande

SDG 11 –  Hållbara städer och  
samhällen 

SDG 16 –  Fredliga och  
inkluderande samhällen

SDG 17 –  Genomförande och  
globalt partnerskap

SDG 13 Bekämpa 
klimatförändring-
arna och  
SDG 7 Hållbar 
energi för alla

Vi tror att vi kan göra skillnad i vår 
värdekedja genom att utveckla ener-
gieffektiva produkter och arbeta med 
energieffektivitet i verksamheten. 

Våra huvudåtgärder
•  Energieffektiva produkter med 

låg förbrukning 
• Identifiera alternativ till HFC- 
gaser (fluorerade kolväten) 

• Använda material och resurser 
på ett effektivt sätt 

• Driva energieffektivitetsinitiativ i 
fabriker (interna EPS-system)

• ISO 50001-certifikat för våra tre 
största fabriker

• Aktivt stöd för omställning till 
förnybar energi 

• Undvika investeringar i tillämp-
ningar för fossila bränslen

SDG 8 – Anständiga  
arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt
Vi vet att våra medarbetare 

är den enskilt viktigaste faktorn för att 
nå långsiktig framgång. Därför strävar 
vi ständigt mot att skapa en arbets-
miljö som möjliggör hållbara resultat, 
där alla medarbetare kan prestera 
optimalt.

Våra huvudåtgärder
•  Program för arbetsmiljö, hälsa 

och säkerhet
• Användarergonomi och produkt-
säkerhet integreras i produkt-  
utvecklingen (inklusive tredje-
partscertifieringar)

• Öka anställdas engagemang
• Nolltolerans för slaveri, trafficking 
och barnarbete

• Respekt för arbetsrätt  
(ILO-konventioner)

• Utbildning i uppförandekoden
• Bedömningar av leverantörer och 
inköpspraxis

• ISO 45001-certifikat för våra tre 
största fabriker

SDG 12 – Hållbar konsumtion 
och produktion
För att minska fotavtrycket från 
våra produkter och verksam-

heter lägger vi stort fokus på att utveckla 
och erbjuda hållbara produkter till våra 
kunder. 

Våra huvudåtgärder
•  Miljöledning i verksamheten 

(EPS-system), inklusive tredje-
partscertifiering enligt ISO 14001 
( juridisk efterlevnad, kemiska 
produkter, avlopp, utsläpp och 
avfallshantering)

• Verksamhetens miljöprestanda 
(vatten, energi, skrot osv.)

• Effektiv materialanvändning
• Hållbarhetsrapportering
• Hållbara innovationer och produkt- 
effektivitet

• Öka medarbetarnas engagemang
• Respekt för arbetsrätt och mänsk-
liga rättigheter 

• Initiativ för ökad energieffektivitet i 
fabrikerna

• Stöd till Electrolux Food  
Foundation

De globala hållbarhetsmålen (SDG)
FNs globala mål (SDG) för hållbar utveckling är vår kompass för att bidra till ett bättre  
samhälle. Electrolux Professional har identifierat sex SDGer där vi har större påverkan och  
möjlighet att göra skillnad.

Andra relevanta SDGer
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Att bli  
klimatneutrala  

inom vår industriella 
verksamhet.

Våra klimatambitioner för 2030

Klimatutmaningen
Electrolux Professional förstår att åt-  
gärder för att motverka klimatföränd-
ringarna är av största vikt. Vi stödjer  
ambitionerna i Parisavtalet. Vår ambi-
tion är att vår industriverksamhet ska 
bli klimatneutral till 2030 (scope 1- och 
2-utsläpp). Vi har utvecklat mål för 
scope 1- och 2-utsläpp som ska leda 
till att utsläppen ska minska med 50% 
till 2025 (inklusive hos förvärv gjorda 
2015–2019). 

Avfall och energi 
Det huvudsakliga sättet för oss att nå 
målet är att förbättra vår energieffekti-
vitet, öka andelen förnybar energi och 
att ersätta HFC-gaser som köldmedi-
um. Under året har koncernen integre-
rat avfallshantering i det strategiska 
ramverket. Under de kommande åren 
kommer vi att öka vårt fokus på att 
minska påverkan från avfall.  

Electrolux Professionals tillverkning 
sker i tolv anläggningar i sju länder. 
Varje år riskbedöms våra produktions-
anläggningar från ett naturkatstrof-
perspektiv inom ramen för koncernens 
skadeförbyggande riskprogram. De 
riskexponeringar som utvärderas är 
bland annat stormar, hagelstormar,  
tornador och översvämningar.  

Produktprestanda  
och effektivitet
Vår viktigaste klimatpåverkan sker när 
våra produkter förbrukar energi. Under 
många år har Electrolux Professional 
haft en tydlig strategi att utveckla och 
erbjuda energieffektiva produkter med 
låg förbrukning. 

Med tiden kan ökad försäljning 
på tillväxtmarknader bidra till ökade 
utsläpp från produktanvändning (om 
detta inte kompenseras av energi-

effektivisering och utfasning av fossila 
bränslen). Produktutveckling och inn-
ovation är avgörande faktorer för att 
vi ska kunna minska klimatpåverkan 
från produktanvändning. Aktiviteter 
för energiminskning finns integrerade 
i koncernens produktutvecklings- och 
generationsplan.

Vi har definierade energiminsknings-
mål kopplade till de största projekten 
i projektportföljen. Den begränsade 
omfattningen av energimärknings-
direktiv för professionella produkter, 
gör jämförbarhet och beräkning av 
klimatpåverkan mer komplex. 

Electrolux Professional efterfrågar en 
ökad standardisering när det gäller en-
ergimärkning för sina produkter. Under 
2018 slutförde företaget en investering 
i laboratoriet i Ljungby för att förbere-
da för kommande energitestningskrav. 
Vi kommer att undersöka hur vi på ett 
bättre sätt kan beskriva vårt bidrag för  
att motverka klimatförändringarna vid 
produktanvändning. 

Materialanvändning
Våra produkter används ofta som 
delade resurser (t.ex. i gemensamma 
tvättstugor och tvättomater) eller i 
professionella verksamheter. Företaget 
har därför en stark tradition när det 
gäller att utveckla tåliga och tillförlitliga 
produkter med support från ett kraftfullt 

servicenätverk för underhåll och 
reparation. Eftersom större delen av 
det material som används är tillverkat 
i stål eller annan metall kan en stor del 
av produkterna återvinnas (normalt 
85–95%). Företaget inser vikten av att 
använda material mer effektivt och har 
därför integrerat materialeffektivitet i 
sitt strategiska ramverk. 

En del av företagets produkter 
använder HFC-gaser som köldmedi-
um. Företagets strategi är att ersätta 
HFC-gaser med alternativ som har 
lägre GWP (Global Warming Potential). 
Under året har företaget slutfört flera 
projekt för att ersätta HFC-gaser som 
köldmedium i produkterna. Denna pro-
cess kommer att fortsätta de närmaste 
åren. 

Upplysningar om  
klimatrelaterade ämnen
Electrolux Professional ser att det finns 
ett ökat intresse för transparens när 
det gäller klimatpåverkan. Framförallt 
vet vi att investerare är intresserade av 
upplysningar enligt TCFD-ramverket 
(Taskforce on Climate-related Financial 
Disclosure) och EUs nya taxonomi- 
förordning. Electrolux Professional 
kommer fortsatt att arbeta för att bättre 
beskriva vår klimatpåverkan samt 
risker, möjligheter och affärspåverkan 
som kan relateras till klimatet. 
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Vår värdekedja
Electrolux Professional har bedömt sin påverkan samt sina risker och möjligheter i värdekedjan. 
Värdekedjan som perspektiv underlättar för oss att identifiera vilken påverkan vår verksamhet 
har på människor och på planeten, samt var påverkan sker. För mer information om vår strategi 
se sidorna 4–5 

PÅVERKAN RISKER MÖJLIGHETER ÅTGÄRD
Produktutveckling • Produktanvändning 

(energi, vatten,  
användning av tvätt- 
och diskmedel)

• Materialanvändning
• Kunders hälsa, säkerhet 
och välbefinnande

• Uppfyller inte kunder-
nas hållbarhetsförvänt-
ningar

• Produktsäkerhet

• Minska påverkan från 
materialanvändning

• Minska påverkan från 
energi- och vatten-
användning

• Minska påverkan från 
HFC-gaser

• Dialog med intressenter och 
väsentlighetsanalys

• Effektiv materialanvändning 
(inkl. begränsade material)

•  Utveckla effektiva produkter 
med låg förbrukning

•  Hälsa och säkerhet för använ-
dare (certifiering och testning)

•  Substitution av HFC-gaser

Inköp • Användning av  
naturresurser

• Utsläpp till luft, vatten 
och mark

• Avfall
• Tillhandahålla jobb  
och inkomster

• Arbetsrätt, mänsk-
liga rättigheter och 
miljö efterlevnad hos 
leverantörer på tillväxt-
marknader

• Substanser med på-
verkan på människa 
och miljö

• Korruption

• Ha en positiv påver-
kan på våra leveran-
törers hållbarhetspre-
standa

• Ökad användning av 
återvunna material

•  Arbetsplatsstandard för  
leverantörer

•  Due diligence-granskning av 
leverantörer (inklusive under-
tecknande av vår Supplier 
Workplace standard)

• Revision av leverantörer
•  Materialeffektivitet

Verksamheter • Tillhandahålla jobb och 
inkomster

• Medarbetarnas hälsa 
och välbefinnande

• Miljöpåverkan genom 
resursanvändning, 
avfall och utsläpp

• Allvarliga olyckor • Minska koldioxid-
avtrycket från verk-
samheterna

• Förbättra arbetsmiljön, 
hälsa och säkerhet

• Använda resurser effektivt 
och integrera miljöledning i 
produktionssystemet

• Integrera hälso- och säkerhet  
i produktionssystemet

Transport • Utsläpp från transport • Arbetsvillkor • Minska påverkan från 
transport

• Effektiva logistikprocesser
•  Uppmuntra mer hållbara 
transporter genom dialog  
med leverantörer,  
medlemskap osv.

Försäljning • Marknadsföra hållbara 
lösningar

• Korruption
• Inte uppfylla  
kundernas hållbarhets-
förväntningar

• Marknadsföra och  
sälja hållbara lös-
ningar

• Utbildning i uppförandekoden 
och policyn för att bekämpa 
korruption

• Marknadsföra hållbara  
lösningar

• Fokus på produktens livs-
cykelkostnader

Produkt-
användning

• Hälsa och säkerhet för 
användare

• Förbrukning av energi, 
vatten samt tvätt- och 
diskmedel

• Produktsäkerhet • Produkteffektivitet
• Användarergonomi
• Lång livslängd

• Produktprestanda och  
-effektivitet

• Hälsa och säkerhet för  
användare (certifiering  
och testning)

• Effektiv materialanvändning

Uttjänta produkter • Deponi och utsläpp • Användning av farliga 
och giftiga ämnen

• Låg grad av produkt- 
återvinning 

• Ökad andel material-
återvinning

• Lista över begränsade  
substanser

• Effektiv materialanvändning
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Största delen av vår materialanvänd-
ning utgörs av stål och andra metaller. 
Eftersom materialen och det avfall  
som genereras har en negativ 
påverkan på miljön krävs en mer 
effektiv användning för att minska vår 
påverkan. En effektiv strategi innebär 
att vi använder material så länge som 
möjligt, arbetar mot slutna material- 
kretslopp och minskat avfall.  

Electrolux Professionals produkter 
används ofta och på regelbunden 
basis, antingen av professionella 
verksamheter eller av användare i 
delningsekonomin. Tåliga produkter 
som håller länge gör att material- 
effektiviteten kan ökas. Vi investerar 
i livstidstestning och kvalitetssäkring 
för att verifiera att våra produkter 
uppfyller kraven på beständighet och 
tillförlitlighet. 

Service och underhåll
Under produktens livstid erbjuder  
vi ett omfattande sortiment av 
reserv delar, service och kundstöd 
som förlänger produktens livslängd. 
Underhåll och service kan också tillse 
att effektivitet och prestanda behålls 
under produktens livslängd. 

Hantering av uttjänta  
produkter och återvinning 
Electrolux Professional har upprät-
tat en lista över begränsade ämnen 
(RML) för att underlätta användningen 
av icke-farliga och icke-giftiga ämnen 
i våra material och komponenter. 

Alla komponenter och material  
som används är RoHS-kompatibla 
(Restriction of the use of certain  
Hazardous Substances), vilket innebär 

att de inte innehåller några giftiga  
ämnen som är förbjudna enligt 
RoHS-direktivet (2011/65/EU) eller, om 
de är tillåtna, inte överstiger gräns-
värdena enligt direktivet. Electrolux 
Professional uppfyller även kraven i 
EUs direktiv 2012/19/EU om avfall som 
utgörs av eller innehåller elektrisk och 
elektronisk utrustning (WEEE-direktivet). 

Eftersom de flesta av våra produk-
ter är utformade för enkel demon-
tering, baseras på begränsningar 
av farliga och giftiga material och 
i huvudsak innehåller återvinnings-
bara material kan en stor del av våra 
produkter överföras till nya material- 
kretslopp.

2 Effektiv materialanvändning

Vi tillhandahåller våra produkter och tjänster till ett stort antal 
kunder globalt – från restauranger, hotell och tvättinrättningar till 
vård- och serviceanläggningar. Våra lösningar förbrukar energi, 
vatten samt tvätt- och diskmedel, och påverkar såväl användarna 
som konsumenterna av den tjänst som används/erbjuds. 

Hållbara lösningar

Effektiva produkter med låg förbrukning
Vår största miljöpåverkan sker under produktanvändningsfasen. När produkterna 
används förbrukar de resurser, däribland energi, vatten samt tvätt- och diskmedel. 
Därför har vi beslutat att utveckla och erbjuda produkter med låg förbrukning, vilket 
är positivt för kundernas löpande kostnader och för miljön. Vi använder teknik och 
innovation för att tillgodose kundernas efterfrågan på resurseffektiva produkter i syfte 
att minimera förbrukningen av energi, vatten samt tvätt- och diskmedel.

1

Vi vill ta täten inom den professionella 
storköks-, tvätt- och dryckesindustrin 
genom innovationer inom hållbarhet 
och energieffektivitet, samt erbjuda 
uppkopplade och digitala plattformar 
som uppfyller kundernas behov. 

Produktdesignen påverkar, eller till 
och med avgör, effekten på miljö och 
samhälle på ett flertal sätt genom hela 
värdekedjan. De val som görs påverkar  
materialanvändning, tillverkning,  
distribution, produktanvändning och 
vad som händer med den uttjänta 
produkten. 

Eftersom vår miljöpåverkan sker 
främst under produktanvändnings- 
fasen är integrationen av hållbarhet i 
produktutvecklingen avgörande för att 
minska vår totala miljöpåverkan.

Vi har identifierat följande tre om-
råden inom hållbara lösningar som vi 
prioriterar:

Produktprestanda och -effektivitet
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Säkerhet
Säkerhet har en avgörande betydelse 
för Electrolux Professionals kunder, 
eftersom hantering och användning 
av våra produkter ofta innefattar en 
kombination av vatten, heta ytor, rör-
liga delar och elektricitet. Vi strävar  
efter att säkerställa kundernas säker-
het och minska riskerna genom att re-
dan i produktutvecklingsstadiet – via 
en kontrollerad produktionsprocess – 
fokusera på produktsäkerhet och ge-
nom att tillhandahålla en professionell 
underhållsservice. För att kunna öka 
säkerhetsnivån ytterligare använder 

vi också tredjepartslaboratorier för att 
granska produktsäkerheten.

Våra produkter är utformade 
utifrån ergonomiska principer kring 
funktionalitet och med användaren i 
centrum och ett naturliga arbetsflö-
de för att uppnå maximal effektivitet 
med minimal ansträngning. Electrolux 
Professional har även börjat med 
ergonomiska tredjepartscertifieringar 
av vissa produkter (ERGOCERT).

Livsmedelssäkerhet och hygien 
Bland de verksamheter som använder 
våra produkter finns professionella 

tvättinrättningar och storköksopera-
törer inom hotell- och restaurang-
branscherna samt samhällsinstitutio-
ner som äldreboenden och sjukhus. 
Eftersom personer i sådana miljöer 
kan vara mer sårbara är hygien och 
livsmedelssäkerhet avgörande. Vi 
erbjuder lösningar för kontroll och 
övervakning.

Under 2020 ledde den globa-
la pandemin till att vi utvecklade 
den första diskmaskinserien som är 
certifierat av tredje part avseende 
desinfektionsprestanda.

3 Fokus på hälsa och säkerhet för kunder

Fokus på att utveckla innovativa och hållbara lösningar

“hygiene&clean” tunneldiskmaskin
• Besparingar inom vatten, energi och tvättmedel bidrar till de lägsta  
driftskostnaderna i branschen.

• Med bara ett glas vatten per korg använder hygien&cleans  
innovativa sköljkrets mindre vatten, mindre energi och  
mindre rengöringsmedel. 

• Hållbar och robust design för användning över lång livstid -  
testad för 2 310 000 cykler. 

• Värmepumpsteknik med låg klimatpåverkan – använder köldmedium  
med låg klimatpåverkan (GWP = 1).

• Sparar 50% energi med Natural Ventless värmepumpslösning.

Line 6000 värmepumpstorktumlare 
• Adaptiv fläktkontroll justerar fläkthastigheten automatiskt 
för att spara energi och minska torktiden vilket ger ett 
jämnt torkresultat.

• Värmepumpstorktumlare möjliggör ener-
gibesparingar på över 60% jämfört med 
liknande produkter med konventionell upp-
värmningsteknik, utan att kompromissa med 
torktid eller produktivitet.

• Designade med god egonomi med  
användaren i fokus.

SkyLine Kombiugn
• Besparingar inom vatten-, energi- och kemikalieförbruk-
ning leder till högre lönsamhet.

• Minskad vattenförbrukning tack vare smart användning 
av Lambda-sensorn, som endast genererar ånga vid 
behov och utnyttjar fukten som genereras av maten. 

• Minskad energiförbrukning genom förbättrad kammar-
isolering, 3-glasdörr och optimerad kavitetsdesign. 

• Optimerad energianvändning genom interaktion mellan 
högprecisionsstyrsystem och 26 olika sensorer.

• Den första ugnen någonsin som erhållit 4-stjärnig  
certifiering för ergonomi (ERGOCERT). 
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Electrolux Professional har en global närvaro och tillämpar samma 
höga standarder och uppförandeprinciper överallt: respekt, mång-
fald, integritet, etik, säkerhet och miljöskydd. Vi strävar efter att 
förbättra hållbarhetsprestandan i våra verksamheter genom tydlig  
ledning och en systematisk strategi, med betoning på att varje 
dag minska vår negativa sociala och miljömässiga påverkan.

Hållbar verksamhet
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Vi lägger stor vikt vid att minska miljö - 
påverkan från våra affärsaktiviteter. 
Vårt miljöledningsteam fokuserar på att 
minska påverkan från resursanvänd-
ning samt utsläpp och avfall. 

Väsentliga områden inom produk-
tionen, enligt vår väsentlighetsanalys, 
är integrerade i vårt produktionssystem 
(EPS). EPS ger en metod att minime-
ra all slags slöseri och förlust i våra 
processer. Att använda mindre resurser 
är bra för miljön och för företagets 
långsiktiga lönsamhet. 

Koncernens miljöåtagande beskrivs i 
uppförandekoden, koncernens arbets-
platspolicy och miljöpolicy. 

Arbetsplatsrutiner fastställer minimi-
krav för bland annat lagefterlevnad, 
avfall och kemikalier.

ISO 14001-certifieringar
Vårt mål är att all vår logistik, tillverk-
ning och FoU-verksamhet ska vara 
tredjepartscertifierade enligt ISO 9001 
och ISO 14001. Våra tre största produk-
tionsanläggningar, vilka står för cirka 
två tredjedelar av vår produktion, är 
även ISO 50001-certifierade.

Dessa anläggningar rapporterar 
resultat och framsteg till centrala funk-
tioner inom företaget. Efterlevnad av 
centrala policyer kontrolleras genom 
interna och externa revisioner. Se 
ISO-tabellen i årsredovisningen under 
Produktion på sidan 43 

Energi
Ett fortlöpande arbete pågår för att 
minska energiförbrukning inom produk-
tionen. Vi övervakar löpande resultaten 
och har utarbetat reduktionsmål. Våra 
förbättringsplaner är baserade på 
ständiga förbättringsaktiviteter, projekt 
och investeringar i energieffektiv utrust-
ning. Vi stödjer också aktivt omställ-
ningen till förnybar energi.  

Vatten
Vi bedömer våra vattenrisker enligt 
WWFs vattenriskfilter. Enligt vattenrisk-
bedömningen omfattas vår verksamhet 
inte av höga vattenrisker. Vi vidtar 
skyddsåtgärder för att minska fottrycket 
från våra verksamheter. 

Material
Electrolux Professional har i tillägg 
till det som lagen kräver antagit en 
lista över begränsade substanser för 
att i största möjliga mån hålla nere 
mängden giftiga och farliga ämnen 
i våra produkter och processer. Våra 
fabriker strävar också efter förbättring-
ar gällande materialutnyttjande och 
kassationer.

Vi prioriterar alla medarbetares väl-
befinnande genom att tillhandahålla 
en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vår 
utgångspunkt är nollacceptans mot 
olyckor och säkerhet står högst upp på 
vår agenda. 

Koncernens strategi för hälsa och 
säkerhet beskrivs i uppförandekoden 
och koncernens arbetsplatspolicy, och 
detaljerade krav finns i koncernens ar-
betsplatsrutiner. Inom produktion finns 
en ökad risk och vi har därmed antagit 
en särskild Health & Safety pelare för 
att upprätthålla en säker arbetsmiljö 
som skyddar våra medarbetare. 

Våra tre största fabriker är tredje-
partscertifierade enligt ISO 45001. 
Electrolux Professional samarbetar 
också med International SOS för 
att skydda våra medarbetare under 
affärsresor. 

1

Miljöledning

2

Effektiv resurs-
användning

3

Arbetsmiljö, hälsa 
och säkerhet
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Förlorad arbetsstid pga arbets-
skador (Lost Time Injury rate)

Efter en ökning under 2019 och första 
delen av 2020 har siffrorna förbättrats 
under andra halvåret 2020. Jämfört 
med 2019 minskade LTIR med 22%.
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Koldioxidutsläpp
Utsläppen minskade under 2020. 
Minskningen jämfört med basåret 2015 
uppgår till 60%, eller 36% om man räk-
nar in utsläpp från förvärv. Minskningen 
2020 berodde delvis på volymminsk-
ning.

Miljönyckeltal

Energiförbrukning
Electrolux Professional kommer att fort-
sätta att öka sin andel förnybar energi. Vi 
använder för närvarande 48% förnybar 
energi i verksamheten. Vi har installerat 
solpaneler på tre anläggningar.

Energiförbrukningen har minskat under 
året. Minskningen kan förklaras av de 
lägre produktionsvolymerna. Electrolux 
Professional kommer att fortsätta att foku-
sera på åtgärder för energieffektivisering.

Energieffektivitet mäts som en minsk-
ning av energiförbrukningen per produ-
cerad standardenhet. Under 2016–2019 
gjorde vi goda framsteg inom energieffek-
tivitet. Under första kvartalet 2020 låg vi 
under det rullande tolvmånadersmålet för 
utgången av 2020 (78 %). Under senare 
delen av 2020 kunde vi inte kompensera 
för volymminskningen, eftersom en del av 
förbrukningen är mer fast än rörlig.
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Andel förnybar energi

FörnybarIcke-förnybar
48%52%

Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen har minskat under året. Det kan delvis förklaras av lägre produk-
tionsvolymer. Det har dock skett en viss förbättring under de senaste åren.

Vatteneffektivitet mäts som en minskning av vattenförbrukningen per produce-
rad standardenhet. Under 2016–2019 gjorde vi goda framsteg inom vatteneffektivitet. 
Under 2020 påverkades vatteneffektiviteten negativt pga förändrad produktionsmix 
inom och mellan anläggningar samt lägre volymer, eftersom viss förbrukning är mer 
fast än rörlig.
Obs! Nyckeltal för vatteneffektivitet inkluderar endast anläggningar med jämförbart basår 
(inte förvärv). För Troyes-anläggningen används uppskattningar för 2015–2017.
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Avfall och farligt avfall
84% av icke-farligt avfall åter vinns 
medan 8% går till energiåtervinning. 
8% går till deponi eller förbränning 
utan energiåtervinning. Electrolux 
Professional kommer att öka sina 
ansträngningar med avsikt att minska 
påverkan från avfall. 

10% av det avfall som genereras 
kategoriseras som farligt avfall. 

Icke-farligt avfall

Avfall till energiÅtervinning

8%79%

Deponi
7%

Övrig återvinning
5% Förbränning(utan 

     energiåtervinning)1%

Andel farligt avfall

Farlig avfall Icke-farligt avfall
10% 90%
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Obs! Nyckeltal för energieffektivitet inkluderar endast 
anläggningar med jämförbar basår (inte förvärv).
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Våra medarbetare
Vår mission är att göra våra kunders dagliga arbetsliv enklare,  
mer lönsamt och verkligt hållbart. Det gör vi genom att agera  
hållbart, skapa bra upplevelser för kunder och anställda och alltid 
sträva efter förbättringar. Detta kan bara uppnås genom vår  
största tillgång – våra medarbetare.
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Erbjuda medarbetarna en 
hållbar arbetsmiljö inklusi-
ve säkra och hälsosamma 
arbetsplatser.

Ett öppet och rättvist tillvägagångs- 
sätt är centralt i vår kultur och avgö-
rande för koncernens framgång. 

2019 års medarbetarenkät (EES) 
gav organisationen viktiga insikter. 
2019 var ett år med stora föränd-
ringar för koncernen och för våra 
medarbetare inför delningen från 
Electrolux, nya förvärv och en utma-
nande extern omvärld. Deltagande-
graden i enkäten var 88% och 73% 
av de 3 022 anställda som deltog 
var antingen nöjda eller mycket 
nöjda, vilket var en minskning med 
3%-enheter jämfört med 2018. Nästa 
undersökning kommer att genom-
föras under 2021.

Ett antal processer har tagits fram 
för rapportering om eventuella över-
trädelser mot uppförandekoden eller 
etiskt uppförande. Dessa inkluderar 
möjligheten att rapportera problem 
online via en whistleblower-platt-
form – “EthicsPoint”. Rapporten kan 
skickas in anonymt i de fall det är 
tillåtet enligt lokal lag. Varje anställd 
förväntas ta sitt ansvar och noga 
följa de processer som finns.  

För att vi ska kunna genomföra våra strategier är en kvalificerad arbetskraft avgörande.  
Vi strävar efter att locka och utveckla hängivna, nyfikna, passionerade och dedikerade med-
arbetare med olika bakgrund när det gäller nationalitet, kön, ålder, erfarenhet och utbildning. 

Vi är fast beslutna att vara en ansvarsfull arbetsgivare för varje person i vår personalstyrka 
och har tagit fram följande vägledande principer för att nå dit:

Vi erkänner och respekterar mång-
fald och kulturella skillnader eftersom 
ett brett och mångsidigt perspektiv 
är viktigt för vår framgång. Samtli-
ga anställda ska behandlas enligt 
sina förmågor och kvalifikationer 
i alla beslut, inklusive anställning, 
befordran, ersättning, utbildning 
och uppsägning. Som en del av vårt 
åtagande att ha en mångsidig och 
inkluderande arbetsplats har vi noll-
tolerans för trakasserier och mobb-
ning. Alla anställda ska behandla 
varandra med respekt, värdighet och 
ömsesidig artighet. Vårt etiska ram-
verk har utformats för att ge medar-
betarna vägledning vid tillämpning 
av koncernens uppförandekod. 

2

Med utgångspunkt i att våra med-
arbetare är den enskilt viktigaste 
faktorn för att uppnå långsiktig 
framgång, är vi fast beslutna att kon-
tinuerligt utveckla en arbetsmiljö som 
möjliggör hållbara prestationer där 
alla anställda kan göra sitt bästa. 

Vårt engagemang för hälsa och 
säkerhet går utöver att säkerstäl-
la efterlevnad av lagar och regler. 
Koncernens Workplace Directive 
beskriver minimikraven för arbetsmil-
jö och arbetsvillkor för anställda. Läs 
mer om vårt ramverk för hälsa och 
säkerhet på sidan 13 

Rätt personer på rätt jobb innebär att 
rekrytera kvalificerade talanger och 
utveckla dem för framtiden. Vi arbetar 
aktivt med Talent Management för att 
säkerställa att medarbetarna konti-
nuerligt utvecklar sig så att de kan 
fortsätta växa. Processen möjliggör 
också utveckling av interna efterträd-
are till framtida vakanser. Vi strävar 
efter intern rekrytering för att skapa 
möjligheter för våra medarbetare att 
utvecklas.

Introduktionsprogrammet syftar till 
att ge nya medarbetare det stöd de 
behöver för att garantera att de på ett 
bra sätt får en effektiv introduktion för 
att snabbt kunna sätta sig in i arbetet, 
bli en del av organisationen och vänja 
sig vid sin nya roll. 

Den årliga utvecklingssamtals-
processen ska få varje anställd att 
prestera på topp, vidareutvecklas 
och känna sig sedd. Vi tror att fortsatt 
inlärning för att bibehålla och kom-
plettera kompetens behöver ske i en 
balanserad kombination av utbildning 
(10%), lära av andra (20%) och genom 
erfarenhet (70%), 70-20-10-modellen  
för lärande. Val av lärande och 
utvecklingsåtgärder ska bygga på 
behov, i linje både med affärspriorite-
ringar och individuella karriärmål.

Syftet med Electrolux Professional  
Total Rewards-program är att locka 
rätt personer med ett konkurrens-
kraftigt belöningspaket.

Behandla varandra med 
värdighet och respekt, 
värdera mångfald och  
inkludering. Nolltolerans 
mot diskriminering och 
trakasserier. 

Attrahera, behålla och  
utveckla medarbetare. 

31
Ge konkurrenskraftig  
ersättning.

4

Ett öppet och rättvist  
tillvägagångssätt.

5
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Anställda per region
2020 2019 2018

Globalt 3 515 3 624 3 555
Europa 2 780 2 845 2 742
Asien/Stillahavsregionen,  
Mellanöstern, Afrika

596 615 641

Amerika 139 164 172

Europa

79%
Asien/Stillahavsregionen,  

Mellanöstern, Afrika

17%
Amerika

4%

Anställda per region

Män

69%
Kvinnor

31%
31 december 2020

Könsfördelning
Icke produktion

60%
Produktion

40%
31 december 2020

Arbetskraftens fördelning

Åldersfördelning, medarbetare

<30

>50
6%

24%

30–50
70%

Andel medarbetare som haft 
resultat- och utvecklingssamtal

Har inte haft
uppföljning

Har haft 
uppföljning
71%29%

Anställda
Den 31 december 2020 hade Electrolux 
Professional 3 515 anställda i 34 länder.  
Vi har elva produktionsanläggningar i sju 
länder. FoU-centret för Storkök finns i  
Pordenone, Italien, för Dryck i Louisville,  
USA och för Tvätt i Ljungby, Sverige. Största 
länderna sett till antal anställda är Italien 
och Sverige. Electrolux Professionals huvud-
kontor finns i Stockholm.

Medarbetare som fått i ut- 
bildning i Uppförandekoden 2020

905
medarbetare
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Uppförandekod
Electrolux Professionals uppförande- 
kod är grundläggande för vår verksam-
het. Den fungerar som en introduktion 
till våra viktigaste policyer och prin-
ciper, och vägleder vårt arbetssätt. 
Utbildning i uppförandekoden är obli-
gatorisk för alla medarbetare. Under 
året deltog cirka 900 medarbetare i 
utbildning i uppförandekoden, vilken 
även inkluderar ämnen som antikorrup-
tion och mänskliga rättigheter.

Koncernledning har också antagit 
policyer gällande miljö- och arbets-
platsfrågor samt korruption. Policyer 
gällande medarbetare, arbetsplatsen, 
korruption, miljö och skatter omfattas 
av uppförandekoden. De baseras alla 
på grundläggande internationella 
avtal, däribland det internationella 
regelverket för mänskliga rättigheter, 
ILOs konventioner och OECDs riktlinjer 
för multinationella företag.

Uttalande om mänskliga  
rättigheter
Vi har undertecknat FNs Global Com-
pact, vi stödjer OECDs riktlinjer för 
multinationella företag och vi tillämpar 
FNs vägledande principer för företag 
och mänskliga rättigheter i vårt arbete 
för att identifiera och minska all negativ 
påverkan på människor som är en 
direkt eller indirekt följd av vår verk-
samhet. 

 Vi tolererar inte barnarbete, tvångs-
arbete, diskriminering, trakasserier eller 
övergrepp. Vi har gjort ett åtagande att 
tillhandahålla anständiga arbetstider 
och löner, föreningsfrihet och kollektiv-
avtal.

Våra medarbetares hälsa och säker-
het är av högsta prioritet och vi arbetar 
fortlöpande för att identifiera, hantera 
och reducera alla risker för olyckor 
och sjukdom. Vi strävar efter att ha en 
öppen och transparent dialog direkt 
med medarbetarna och i förekomman-
de fall deras ombud. Detta inkluderar 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar.

Korruption, mutor och  
oetisk verksamhet
Electrolux Professional tolererar ingen 
korruption, inga mutor eller oetisk 
affärspraxis i någon form. Det är 
inte tillåtet för operativa enheter och 
leverantörer, samt deras anställda, att 
erbjuda, ge, begära eller ta emot mutor 
eller andra olämpliga förmåner.

Skattepolicy
Electrolux Professional har utarbetat en 
skattepolicy som beskriver hur skatte-
relaterade frågor ska hanteras. Målet 
är att alltid betala korrekt skattebelopp 
i berört land, och att vara rättvis och 
lösa eventuella meningsskiljaktigheter 
med lokala skattemyndigheter och 
andra statliga organisationer på ett 
konstruktivt och positivt sätt.

Styrning och utbildning
En styrgrupp som möts regelbundet har 
inrättats för att följa upp uppförandeko-
den och dess effektivitet. Utbildning i 
uppförandekoden, som är obligatorisk 
för alla medarbetare, genomförs både 
digitalt eller under fysiska utbildnings-
tillfällen.

Rapportering av oegentligheter
Oegentligheter och brott mot uppfö-
randekoden eller koncernpolicyerna 
kan rapporteras digitalt anonymt via 
visselblåsarplattformen eller direkt 
till lämplig person eller funktion inom 
koncernen. 

Uppförandekoden omfattar 
följande:

• Respekt för människor och  
grundläggande rättigheter

• Föreningsfrihet

• Diskriminering

• Nolltolerans för trakasserier,  
barnarbete, tvångsarbete,  
korruption, mutor

• Välbefinnande och säkerhet på 
arbetsplatsen

• Rättvisa och lagliga affärer

• Produktkvalitet och produkt- 
säkerhet

• Affärsintegritet

• Undvikande av politisk inbland-
ning

• Informationssekretess och skydd 
av personuppgifter

• Respekt för miljön

En bra, hållbar relation med de intressenter som är berörda av 
vår verksamhet är avgörande för att vi ska kunna leverera i enlig-
het med våra strategiska mål. Vi demonstrerar vårt åtagande och 
söker intressenternas förtroende genom ett antal dokumenterade 
principer och aktiviteter. Electrolux Professional har undertecknat 
FNs Global Compact som förbinder oss att tillämpa de tio princi-
perna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption 
och miljö.

Etik och relationer
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Våra intressenter
Electrolux Professional uppskattar det förtroende våra intressenter visar oss. Konsekvensanalyser och  
strategiska bedömningar utgör i kombination med intressenternas förväntningar grunden för vårt  
hållbarhetsarbete. Vi övervakar de övergripande trenderna i samhället och samarbetar med externa partners  
för att kunna bidra till ytterligare förbättringar.

Ramverk och styrning för hållbarhet, GRI-index och resultat finns på sidorna 21–27 

INTRESSENT TYP AV DIALOG VIKTIGA ÄMNEN GENERERAT VÄRDE

Kunder och  
användare 

• Fortlöpande dialog för att samla 
in önskemål. Denna dialog 
äger rum under kundbesök, via 
anbudsbegäran, på mässor osv. 
Vi genomför även mer systema-
tiska studier och mäter NPS (Net 
Promotor Score)

• Kvalitet 
• Energiförbrukning och  
koldioxidavtryck

• Produktens livscykelkostnad 
• Utrustningarnas övergripande 
tillförlitlighet

• Design som utgår från ergo-
nomi, säkerhet med användaren 
i centrum

• Enklare arbetsliv, lönsamhet  
och låg förbrukning.  
Läs mer i årsredovisningen på 
sidorna 30–35 

Medarbetare 

• Fortlöpande dialog med med-
arbetare och fackföreningar via 
chefer och ledning

• Systematisk dialog genom vår 
medarbetarutvärderingsprocess

• Medarbetarenkät 

• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och inkludering
• Medarbetarutveckling

• Konkurrenskraftig ersättning, 
hållbar arbetsmiljö, lärande och 
utveckling.  
Läs mer på sidorna 5, 15–17 

Investerare  
och ägare

• Vi kommunicerar via direkta 
möten, frågor och ESG-enkäter, 
kapitalmarknadsdagar och års-
stämman, där en dialog kan äga 
rum. Vissa av våra investerare har 
även representanter i styrelsen

• Etisk affärspraxis 
• Mångfald och inkludering
• Hälsa och säkerhet
• Bekämpa klimatförändringarna
• Supply Chain Management 
(SCM)

• Minskade risker och långsiktigt 
värdeskapande.  
Läs mer på sidan 5, och i  
årsredovisningen på sidorna 
160–163 

Leverantörer • Dialog med leverantörer sker främst 
genom leverantörsmöten, förhand-
lingar och diskussioner

• Vi samlar även in information om 
leverantörer under anbudsfasen

• Undertecknande av vår supplier 
workplace standard

• Arbetsvillkor
• Hälsa och säkerhet
• Miljöledning

• Jobb, ömsesidiga fördelar och 
minskade risker.  
Läs mer på sidorna 5 och 20 och 
i åresredovisningen på sidan 
44  

Samhället och 
lokalsamhällen

• Kontakter med lokala samhällen 
om lokala miljökrav

• Kontakter för att få kunskap om 
opinionen och lagförändringar

• Miljöpåverkan
• Samhällspåverkan
• Bidrag till lokalsamhället

• Skatter och minskat koldioxid-
avtryck.  
Läs mer på sidorna 5, 7–8 

Den akademiska 
världen och frivillig-
organisationer

• Deltar i nätverk, möten och  
samarbeten

• Hållbar innovation
• Strategiska samarbeten
• Ömsesidiga fördelar

• Ömsesidiga fördelar och utveck-
ling av möjligheter.  
Läs mer på sidan 20 och i  
årsredovisningen på sidan 45 
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84 
leverantörsrevisioner  

genomfördes under 2020

72/84
revisioner inkluderade miljö 

samt hälsa och säkerhet

84/84
revisioner inkluderade  

kvalitet

Electrolux Food Foundation
Electrolux Professional stödjer Electrolux Food Foundation, som är en obe-
roende, icke-vinstdrivande organisation som stödjer initiativ för att inspirera 
till mer hållbara livsmedelsval hos konsumenter och professionella aktörer, 
samt fungerar stödjande för behövande i närsamhällen.

Eftersom mat är en viktigt och omdebatterat del i kampen mot klimat-
förändringarna ligger stiftelsens fokus i linje med Electrolux Professionals 
hållbarhetsåtagande.

Electrolux
Food Foundation

Sedan 2020 är Electrolux Professional under-
tecknare av FNs Global Compact-initiativ, för 
ansvarsfullt företagande med principer om 
mänskliga rättig heter, arbetsrättsliga frågor, 
miljö och korruption.

Hållbarhetsrisker inom  
leverantörskedjan
Electrolux Professional hanterar håll-
barhetsrisker i sin leverantörskedja 
genom att fastställa krav inom kvalitet, 
produktsäkerhet, kemisk efterlevnad, 
socialt ansvar och miljö. Vi förväntar 
oss att våra leverantörer följer prin-
ciperna i vår uppförandekod och 
arbetsplatsstandard för leverantörer, 
på samma sätt som vi gör i våra egna 
verksamheter. Dessa policyer ligger i 
linje med de krav som uttalas i olika 
ramverk, däribland ILOs kärnkonventio-
ner och OECDs riktlinjer för multinatio-
nella företag.

Social och miljömässig due  
diligence-granskning av  
leverantörer
De sociala- och miljömässiga krav vi 
ställer på våra leverantörer fastställs i 
vår arbetsplatsstandard för leverantö-
rer. Electrolux Professional har inrättat 
en riskbaserad due diligence-process 
för introduktion av nya leverantörer. 
Risknivåerna är beroende av var le-
verantören finns och vårt inköpsvärde. 
Utifrån aktuell risknivå vidtas definiera-
de due diligence-aktiviteter. 

Uppföljning av befintlig  
leverantörsbas
Electrolux Professionals reviderar sin 
befintliga leverantörsbas. En del av den 
miljömässiga och sociala leverantörs-

granskningarna har tidigare genom-
förts med stöd av en koncernfunktion 
inom Electrolux, medan Electrolux 
Professional genomfört kvalitetsgransk-
ningar. Under 2020 har Electrolux 
Professional, utöver kvalitetsavsnitten,  
infört avsnitt om miljö respektive 
hälsa och säkerhet. Under 2021 avser 
Electrolux Professional att utbilda 
revisionsteamen inom mänskliga rät-
tigheter och arbetsvillkor. Avsikten är 
att bygga upp ytterligare kapacitet att 
identifiera och reducera risker. Dess-
utom avser Electrolux Professional att 
anlita en tredjepartsleverantör som kan 
stödja med mer djupgående bedöm-
ningar om så behövs (baserat på risk 
och information). 

Leverantörsförväntningar
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Om rapporten
Ramverk för rapportering
Rapporten har upprättats i enlighet med 
svensk lag om hållbarhetsredovisning. 
Rapportens målgrupp är främst aktie-
ägare och andra intressenter. Huvudin-
tressenterna identifieras genom bedöm-
ning av påverkansgrad från, eller på, 
vår verksamhet. Electrolux Professionals 
hållbarhetsrapport har inspirerats 
av Global Reporting Initiative (GRI). 
Electrolux Professional har genomfört 
en väsentlighetsanalys för att fastställa 
de mest relevanta hållbarhetsområde-
na i vår värdekedja. Vi har också satt 
upp hållbarhetsmål för att lyfta fram 
våra ambitioner inom vissa specifika 
områden. Electrolux Professional har 
undertecknat FN:s Global Compact 
och redovisar i denna rapport framsteg  
inom de tio principerna. 

Rapportens omfattning
• Hållbarhetsrapporten publiceras varje 

år. Denna rapport omfattar data som 
samlats in avseende kalenderåret 
2020.

• Miljödata i rapporten omfattar tolv 
tillverkningsanläggningar, samtliga 
FoU- och logistikcenter samt kontor 
på våra tillverkningsanläggningar. De 
förvärv vi gjort sedan 2015, påverkar 
diverse indikatorer allteftersom verk-
samheterna inkluderas i rapporten. 

• Den medarbetardata som redovisas 
avseende GRI 102-8 och 102-9, och 
400-sektionen, täcker hela koncernen 
med undantag för upplysningar enligt 
GRI 409-9. För mer information om 
upplysningar enligt 409-9, se Undan-
tag från GRI-standarder. Eftersom 
medarbetardata samlas in från olika 
system kan mindre avvikelser i antal 
medarbetare förekomma vid en viss 
tidpunkt.

• Resutatindikatorer omfattar normalt 
de senaste fem åren. Avvikelser kan 
förekomma, beroende på relevans 
och/eller datatillgång. Historiska 
baslinjer för resultatindikatorer är inte 
helt jämförbara, eftersom förvärva-
de verksamheten är integrerade i 
rapporten.

Antaganden och beräkningar
• Emissionsfaktorerna baseras på de 

emissionsfaktorer för 2020 som IEA 
(International Energy Agency) publi-
cerat. Värdena som används i rappor-
ten är förskjutna med en treårsperiod 
(2017 års siffror för 2020). Vi använder 
noll som emissionsfaktor för använd-
ning av förnybar energi.

• Electrolux Professional tillämpar 
försiktighetsprincipen i sin hållbar-
hetsrapportering och hållbarhetsstyr-
ning, vilket innebär att vi är försiktiga 
när vi tillämpar uppskattningar. När 
uppskattningar förekommer indikeras 
detta i en fotnot.

Undantag från GRI-standarder.
GRI 201-1 Direkt genererat och  
distribuerat ekonomiskt värde: Direkt 
genererat och distribuerat ekonomiskt 
värde baseras på rörelsekostnader i 
stället för verkligt distribuerat värde 
(betalningar) under perioden.

GRI 205-2 Kommunikation och ut-
bildning i anti-korruptionspolicies och 
rutiner: inkluderar endast anställda 
som har fått utbildning

GRI 301 Material: Inga ämnesspecifika  
upplysningar ingår i rapporten. Orsaken  
till detta är främst bristande tillgång till 
data. Information om kostnader per 
kategori finns i årsredovisningen på 
sidan 44 

GRI 303-4 Vattenutsläpp: Upplysning-
arna baseras på en kombination av 
data och tekniska uppskattningar från 
de olika anläggningarna. Stormvatten 
som inte samlas in eller används räknas 
som vattenutsläpp om det inte samlas 
in i våra stormavloppssystem.

GRI 401-1 Rekrytering och personal- 
omsättning: Inga upplysningar om 
totala siffror lämnas, endast procent-
andelar.

GRI 403-9 Arbetsrelaterade skador: 
Inkluderar förlorad arbetstid på grund 
av skador (inte antal fall av arbets-
sjukdomar). Medarbetare och tillfälligt 
anställda ingår. Medarbetare som 
arbetar inom tillverkning ingår enligt 
lokalt urval. På vissa platser ingår inte 
vissa tjänstemän på grund av lokala 
rapporteringsrutiner. Data från  
Spillamberto och Carros ingår inte 
eftersom de ännu inte integrerats i den 
centrala hälso- och säkerhetsrappor-
teringen.

GRI 405-1 Mångfald inom styrelse, 
ledning och bland anställda: Medel-
antal anställda används för könsför-
delning. Årsuppgifter insamlade från 
lokala/regionala HR-system används 
som åldersfördelningsdata. 

GRI 412-2 Utbildning av anställda i 
mänskliga rättigheter och arbetssätt: 
Antal utbildningstimmar baseras på en 
kombination av tekniska uppskattning-
ar och data.

Omräkning av information och 
ändrad rapportering
Detta är företagets första hållbarhets-
rapport som ett separat företag  
(i tidigare rapporter har Electrulux  
Professional ingått som en del av 
Electrolux-koncernen). Det finns en 
del mindre avvikelser i data som 
beror på att anläggningar lagts till. 
För en anläggning har data avseen-
de energiförbrukning 2018 och 2019 
justerats. Vattenutsläppsvärdena som 
rapporterades av Electrolux 2019 har 
justerats på grund av ett manuellt fel i 
rapporten.

GRI-bilaga
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Hållbarhetsledning och styrning

Styrelsen beslutar om strategi, inrikt-
ning och de övergripande målen för 
koncernens hållbarhetsarbete. Kon-
cernledningen definierar och imple-
menterar rutiner. Den lokala ledningen 
och affärsfunktionerna har ett dele-
gerat ansvar för implementeringen av 
koncernpolicyer samt riskreducering 
och riskprestanda.

Koncernens hållbarhetsfunktioner 
stödjer verksamheten genom att iden-
tifiera prioriterade och strategiska håll-
barhetsfrågor och hjälper till att inte-
grera dem i verksamheten. Koncernens 
hållbarhetsfunktion övervakar även 
övergripande resultat genom dialog, 
data och granskningsresultat. Resultat 
rapporteras till koncernledningen.

Styrning enligt  
uppförandekoden 
Förväntningar på chefer och medarbe-
tare i linje med företagets affärs etik och 
uppförandekod publiceras på koncer-
nens intranät. En styrgrupp som möts 
regelbundet har inrättats för att följa 
upp i vilken mån upp förandekoden har 
effekt och i synnerhet om våra vissel-
blåsarrutiner fungerar.

Hållbarhetsstyrning

StyrelseVD och koncernledning

Hållbarhetsteam HållbarhetsteamHållbarhetsteam

Affärsfunktioner

• Definiera strategi och mål
• Styrning

• Godkänna strategi och mål

• Efterlevnad av lag-
stiftning och policyer

• Verkställande av 
strategi

• Uppnå mål

Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten 
och för att den är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen.

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation 
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbar-
hetsrapporten. Detta innebär att vår granskning av håll-

barhetsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt 
mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning 
som en revision enligt International Standards on Auditing  
och god revisionssed i Sverige har. Vi anser att denna 
granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 29 mars 2021

Deloitte AB

Jan Berntsson
Auktoriserad revisor

Revisorns yttrande avseende  
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
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GRI-index
Global Reporting Initiative (GRI)-index ger vägledning om var informationen i denna rapport finns.

Organisationsprofil
Sida/information
Årsredovisning Sida/information

GRI 102-1 Företagets namn 87 Electrolux  
Professional AB 
(publ)

GRI 102-2 Företagets produkter och varumärken 16–35 se årsredovisningen
GRI 102-3 Huvudkontorets placering 87 Stockholm
GRI 102-4 Länder där företaget har verksamhet 37–42 se årsredovisningen
GRI 102-5 Ägarstruktur och organisation 87, 160–162 se årsredovisningen
GRI 102-6 Marknader där företaget verkar 37–40 se årsredovisningen
GRI 102-7 Företagets storlek 3, 37–40, 42, 48,

94–96
se årsredovisningen

GRI 102-8 Information om företagets anställda 48 17
GRI 102-9 Leverantörskedjan 44, 62–63 se årsredovisningen 

och 19–20
GRI 102-10 Betydande förändringar i företaget och/eller  

leverantörskedjan under rapporteringsperioden
I38, 153 se årsredovisningen

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen 153 21
GRI 102-12 Externa initiativ som företaget stödjer UN Global compact
GRI 102-13 Medlemskap i organisationer Följs inte på koncernnivå

STRATEGI OCH ANALYS
GRI 102-14 Uttalande från ledande befattningshavare gällande 

strategi och hållbarhetsarbete
4–5 1

ETIK OCH INTEGRITET
GRI 102-16 Företagets värderingar, etiska riktlinjer och  

vägledande principer
61 18

STYRNING
GRI 102-18 Styrningsstruktur 66–77 se årsredovisningen
GRI 102-40 Intressentgrupper 62 19
GRI 102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 48, 159 17, 27
GRI 102-42 Identifiering och urval av intressenter 153 21
GRI 102-43 Tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 62 19
GRI 102-44 Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna samt 

hantering av dessa
62 19

OM RAPPORTEN – URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR
GRI 102-45 Enheter som ingår i rapporteringen 144–145 se årsredovisningen
GRi 102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och 

avgränsningar
50–51, 55, 62 4–5, 9, 19

GRI 102-47 Identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor 50–51 4–5
GRI 102-48 Justeringar av tidigare lämnad information 153 21
GRI 102-49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar 153 21
GRI 102-50 Rapporteringsperiod 153 21
GRI 102-51 Datum för den senaste publicerade redovisningen 153 21
GRI 102-52 Redovisningscykel 153 21
GRI 102-53 Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och 

dess innehåll
Niklas Lindsköld, Head of Sustainability 
sustainability@electroluxprofessional.com 

GRI 102-54 Deklaration att rapporten följer GRI-standard 153 21
GRI 102-55 GRI-index 153 23
GRI 102-56 Granskning av extern part 147 22

Allmän information (2016)
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Sida/information
Årsredovisning Sida/information

GRI 201 Ekonomiskt resultat (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 3, 8–9, 160 1, 2–3
GRI 201-1 Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt värde 3, 9 1, 3
GRI 205 Antikorruption (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 47, 61, 66 16, 18
GRI 205-2 Kommunikation och utbildning om policyer  

och procedurer avseende korruption 
48, 61, 159 17, 18, 27

GRI 302 Energi (2016)
GRI 103 1/2/3 Förklaring och gränser, ledningens strategi  

och utvärdering
50–59, 62 4–13, 19

GRI 302-1 Energiförbrukning inom företaget 157 25
GRI 303 Vatten och avloppsvatten (2018)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 50–51, 53–59, 62 4–5, 7–13, 19
GRI 303-3 Vattenuttag 158 25
GRI 303-4 Vattenutsläpp 158 25
GRI 305 Utsläpp (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 50–59, 62 4–13, 19
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 158 26
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 158 26
GRI 306 Avfall (2020)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 50–51, 53–59, 62 4–5, 7–13, 19
GRI 306-4 Avfall som återanvänds, per hanteringsmetod 158 26
GRI 306-5 Avfall som ej återanvänds, per hanteringsmetod 158 26
GRI 401 Anställning (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 46–47, 50–53, 55, 

58–59, 61–63
15–16, 4–7, 9
12–13, 18–20

GRI 401-1 Rekrytering och personalomsättning 159 27
GRI 403 Arbetshälsa och säkerhet (2018)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 46–47, 50–53, 55, 

58–59, 61–63
15–16, 4–7, 9
12–13, 18–20

GRI 403-9 Arbetsrelaterade skador 159 27
GRI 404 Utbildning 2016
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 46–47, 50–53, 55, 

61–62
15–16, 4–7, 9,
18–19

GRI 404-1 Antal utbildningstimmar per anställd i genomsnitt per år 159 27
GRI 404-3 Procentandel av anställda som får regelbundna  

resultat- och karriärutvecklingssamtal
159 27

GRI 405 Mångfald och jämställdhet (2016)(2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 46–47, 50–53, 55, 

61–63
15–16, 4–7, 9,
18–20

GRI 405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda 159 27
Könsfördelning 159 27

GRI 412 Granskning av mänskliga rättigheter (2016
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 46–47, 50–53, 55, 

61–63
15–16, 4–7, 9,
18–20

GRI 412-2 Utbildning av anställda i mänskliga rättigheter och 
arbetssätt

159 27

Områdesspecifika indikatorer
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Miljödata 
Energi
GRI 302-11

Energianvändning per typ (MWh) Användning av förnybar energi (MWh)

År Naturgas LPG Fjärrvärme El Totalt
Förnybar 

energi
Icke-för-

nybar energi Totalt

2016 8 763 119 3 331 18 008 30 221 1 067 29 154 30 221
2017 9 112 0 4 255 16 979 30 345 13 833 16 512 30 345
2018 9 044 0 4 391 18 453 31 888 15 563 16 325 31 888
2019 10 147 0 3 938 19 133 33 218 15 197 18 021 33 218
2020 8 777 0 3 550 16 484 28 811 13 777 15 033 28 811

1) Electrolux Professional rapporterade inte egengenererad el till Electrolux-koncernen. Egengenererad el ingår i ovanstående siffror.
Obs! Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019.

Vatten
GRI 303-3, 303-4
Det totala vattenuttaget från alla områden i megaliter1, 2, 3

2016 2017 2018 2019 2020

Kommunalt vatten – köpt (m³) 79 82 96 94 83
Grundvatten 0 0 0 0 1
Totalt 79 82 96 94 84

1)  1 megaliter är lika med 1 000 m³
2)  Interna riskområden definieras enligt WWF:s vattenriskfilter 
3)  Electrolux Professional har inget vattenuttag från områden med vattenrisk
Obs! Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019.

Det totala vattenutsläppet till alla områden i megaliter1, 2

2016 2017 2018 2019 2020

Tredjepartsdestinationer
Obehandlat 41 45 48 50 42
Förbehandlat 28 28 29 25 33

Färskt ytvatten
Obehandlat 0 0 0 0 0
Förbehandlat 0 0 0 0 0

Totalt 69 73 77 74 75

1)  Siffrorna är baserade på tekniska uppskattningar och data från anläggningarna
2)  Electrolux Professional har inget vattenutlopp i områden med vattenrisk
Obs!  Stormvatten som inte samlas in eller används räknas som vattenutsläpp om det inte samlas in i våra stormavloppssystem.
Obs! Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019
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GRI 306-41, 2,3 , GRI 306-51, 2, 3

2020 Kton

% av 
icke-farligt 

avfall
 Åter - 

vinning (%) Avyttring

Icke-farligt avfall
Deponi 0,33 7% 7%
Förbränning (utan energiåtervinning) 0,02 1% 1%
Avfall till energi 0,37 8% 8%
Återvinning 3,62 79% 79%
Övrig återvinning 0,25 5% 5%
Totalt icke-farligt avfall 4,60 100% 84% 16%

2020 Kton

% av 
icke-farligt 

avfall
 Åter-

vinning

Farligt avfall
Avyttring utan energiåtervinning 0,27 57%
Återvinning 0,18 38% 38%
Övrigt/ospecificerat 0,03 6%
Totalt farligt avfall 0,48 100% 38%

2020 (kiloton)

Icke-
farligt 
avfall

Farligt  
avfall Totalt % av totalt

Totalt
Avyttring utan energiåtervinning 0,35 0,27 0,63 12%
Avfall till energi 0,37 0,18 0,55 11%
Återvinning 3,87 3,87 76%
Övrigt/ospecificerat 0,03 0,03 1%
Totalt 4,60 0,48 5,08 100%
Procentandel av totalt 90% 10% 100%

1)  Allt avfall dirigeras till och från extern avfallsanläggning 
2)  Endast uppgifter avseende 2020 redovisas, eftersom detta är den första rapporten enligt GRI 306.
3)  Data för Louisville och Troyes baseras på tekniska uppskattningar.

Utsläpp och avfall

Kton 2016 2017 2018 2019 2020

GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser1 1,7 1,8 1,7 2,0 1,7
GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser2 3,2 1,0 1,7 1,9 1,4

Totalt CO₂eq 4,9 2,7 3,5 3,8 3,1

1)  Inkluderar bidrag från energianvändning och utsläpp av växthusgaser
2)  Emission från användning av förnybar energi beräknas som noll
Obs! Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019.
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Medarbetardata
Personaldata, allmänt 

Totalt antal  
anställda

Köns- 
fördelning

Produktion/
ej produktion

Anställnings- 
kontrakt

Anställnings- 
typ

Anställda 
med  

kollektivavtal
Personal omsättning 

och rekrytering2

Antal medarbetare Män Kvinnor Produktion Ej produktion Tillfälligt Fast Heltid Deltid Har avtal Omsättning Rekrytering

3 515 69% 31% 40% 60% 1% 99% 96% 4% 55% 7% 5%

1)  GRI 102-7   2) GRI 401-1

Notera:  Andel män/kvinnor är baserat på medelantal anställda enligt Not 26. Övrig information baseras på årsskiftesdata som samlats in från centrala,  
lokala eller regionala HR-system.

Arbetshälsa och säkerhet
GRI 403-9

2020 2019 2018 2017 2016

Antal arbetsrelaterade dödsfall 0 0 0 0 0
Antal allvarliga skador >6 månader 0 1 0 0 0
Antal arbetsrelaterade skador (LTIR) 19 25 16 12 15
Arbetstimmar (tusen timmar) 3 453 3 569 3 770 2 537 2 134
Andel allvarliga arbetsskador (exkl. dödsfall) 0 0,1 0 0 0
Andelen skador som leder till förlorad arbetstid (LTIR)1 1,1 1,4 0,8 0,9 1,4

1) Inkluderar endast skador med förlorad arbetstid. Beräknad per 200 000 arbetade timmar.
Obs!  De vanligaste skadorna var skärsår och skrubbsår på händerna. Flera allvarliga risker förknippades med gaffeltruckar och maskiner. Antalet LTIR var högre i 

monteringslinjerna under 2020. Reaktiva, förebyggande och proaktiva åtgärder hanteras inom vår "health and safety pillar" (sidan 59).

Utbildning och utveckling
GRI 404-1, GRI 404-3, GRI 205-2, GRI 412-2

Antal utbildningstimmar  
per anställd 2020

Andel som fick resultat- och karriär-
utvecklingssamtal 2020

Utbildning i uppförandekoden  
under 2020

2020

Antal utbild-
ningstimmar 
i genomsnitt, 

män1

Antal utbild-
ningstimmar 
i genomsnitt, 

kvinnor1

Totalt antal 
utbildnings-

timmar i 
genomsnitt1

Andel av
totalt 

anställda  
män1

Andel av 
totalt 

anställda 
kvinnor1, 2 

Totalt % fått 
resultat- och 

karriärutveck-
lingssamtal1, 2

Antal som fått 
utbildning i upp-

förandekoden3

Antal 
utbildnings-

timmar4

Andel som fått 
utbildning i upp-

förandekoden5

Med-
arbetare 5,6 4,3 5,2 78% 57% 71% 905 1 228 26%

1)  Totalt antal medarbetare enligt GRI 102-7. könsfördelning enligt GRI 108. 
2)  nkl produktionsanställda och icke-produktionsanställda. Andel som fått resultat- och karriärutvecklingssamtal är betydligt högre för icke-produktionsanställda 
3)  Utbildning inkluderar antikorruption och mänskliga rättigheter
4)  Antal timmar baseras delvis på tekniska uppskattningar 
5)  Totalt antal medarbetare enligt GRI 102-7.

Mångfald och jämställdhet
405-1

Könsfördelning Åldersfördelning

2020 Män Kvinnor <30 år 30–50 år >50 år 

Styrelse¹ 57% 43% 29% 71%
Koncernledning 90% 10% 10% 90%
Inkl. utökade koncernledningen 80% 20% 13% 87%
Medarbetare² 69% 31% 6% 70% 24%
Ledande positioner 74% 26%

1)  Inkluderar inte arbetstagarrepresentanter.
2)   Procentandel män/kvinnor baserat på genomsnittliga anställningsdata, se not 26. Åldersfördelningsdata baseras på årsuppgifter insamlade från lokala/ 

regionala HR-system.
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Electrolux Professional AB (publ), 556003-0354
Post- och besöksadress: S:t Göransgatan 143, 
112 17 Stockholm
Telefon: +46 8 41056450

Webbplats: www.electroluxprofessional.com/corporate

Om Electrolux Professional
Electrolux Professional är en av de ledande globala leverantörerna av 

 storkök, dryck och tvätt för professionella användare. Våra innovativa produkter och  
världsomspännande servicenätverk gör det dagliga arbetet för våra kunder enklare,  
mer lönsamt och verkligt hållbart. Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker  

i sju länder och säljs i mer än 110 länder. År 2020 hade Electrolux Professional  
en global försäljning på 7,3 miljarder kronor och ca 3 500 anställda.  
Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate

http://www.electroluxprofessional.com/corporate
http://www.electroluxprofessional.com/corporate

