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VDs kommentar

Hållbarhet 
skapar värde

Electrolux Professional har underteck-
nat FN:s Global Compact och vårt 
hållbarhetsarbete är baserat på FN:s 
mål för hållbar utveckling. Electrolux 
Professional har åtagit sig att fortsätta 
sitt stöd till FN:s Global Compact och 
dess tio principer. Vi inser vikten av att 
vidta åtgärder för att mildra klimatför-
ändringarna och vi stöder ambitionerna 
i Parisavtalet. Följaktligen har vi ett am-
bitiöst övergripande mål att bli klimat- 
neutrala inom vår industriella verksam-
het till 2030. Under 2021 minskade vi 
våra koldioxidutsläpp relaterade till vår 
industriella verksamhet med 31% (36) 
jämfört med 2015. Läs mer på sid 21.

Vi prioriterar tydlighet och transpa-
rens kring vår klimatpåverkan och vårt 
agerande. Vi har därför börjat redo-
visa vår klimatpåverkan via Carbon 
Disclosure Project (CDP), där vi fick ett 
B-betyg, vilket är strax under det hög-
sta betyget.

Eftersom produktanvändning står 
för majoriteten eller cirka 95% av våra 
utsläppseffekter, är vi fast beslutna 
att fortsätta utveckla produkter med 
lägre resursförbrukning. I praktiken 
innebär detta minskad påverkan från 
produktanvändning med avseende på 
energi, vatten och tvätt-/diskmedel. 
Detta är bra för både våra kunders 
driftskostnader och miljön.

Under 2021 har vi även tecknat ett 
hållbarhetsrelaterat låneavtal med 

Nordiska Investeringsbanken relaterat 
till minskning av CO²-utsläpp, produk-
ternas vatteneffektivitet och användning 
av HFC-gaser.

Hållbarhet handlar inte bara om 
miljön, utan omfattar också vår sociala 
påverkan. Vi strävar efter att förtjäna 
förtroendet från alla som påverkas av 
vår verksamhet, genom att globalt visa 
vårt engagemang för etik och mänsk-
liga rättigheter. Genom att hantera 
verksamhetens totala påverkan på 
människor och planeten kan vi skapa 
förutsättningar för att överträffa våra 
kunders förväntningar och förbli en 
attraktiv arbetsgivare och därigenom 
leverera långsiktigt värdeskapande.

Utveckling av vår kultur 
Vår mission är att göra det dagliga 
arbetet för våra kunder enklare, mer 
lönsamt – och verkligt hållbart varje 
dag. Detta kan bara uppnås genom vår 
största tillgång, våra medarbetare.

En viktig del av vår utvecklingsresa 
som fristående företag har varit införan-
det av våra nya vägledande principer 
för vår kultur. De är en viktig del av vår 
identitet och uttrycker vilka vi är och vill 
vara, vad vi står för och hur vi gör saker. 

Alberto Zanata, 
VD och koncernchef 

Alberto Zanata, 
VD och koncernchef 

Hållbarhet är en viktig del av vår kultur, dagliga verk-
samhet och strategi. Våra hållbarhetsmål fokuserar 
på klimat, hälsa och säkerhet samt mångfald. 
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VÅR MISSION
Att göra det dagliga arbetet för  
våra kunder enklare, mer lönsamt –  
och verkligt hållbart

VI ÄR  
en global leverantör av produkter och
tjänster till storkök, dryck och tvätt

7 underliggande trender
> Postpandemin, det nya normala

> Befolkningstillväxt

> Ökat deltagande på arbetsmarknaden

> Klimatförändringen och resursbrist

> Urbanisering

> Digitalisering

> Ökad disponibel inkomst för hushållen

Vår affärsmodell  
– hur vi skapar värde

Vår affärsmodel
> Produktutveckling 

och innovation av smarta  
produkter som erbjuder kunden 
hållbara lösningar.

Kund

> Marknadsföring
med fokus på hur vi gör kundens liv 
enklare mer lönsamt och verkligt 
hållbart.

> Försäljning
främst genom återför-
säljare och agenter. 

> Produktion 
i världsklass med fokus på 
låg miljöpåverkan samt god 
arbetsmiljö.

> Customer Care 
och eftermarknadsförsäljning  
av tillbehör, reservdelar, kemi-
kalier och förbrukningsvaror.  

Våra resurser 
> Cirka 4 000 engagerade anställda

> 12 effektiva produktionsanläggninga

> 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 The OnE-erbjudandet
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Hållbara lösningar
Hållbar verksamhet
Läs mer på sidorna 11–26. 

Tvätt

Kundnytta
>  Behov av förenkling, ökad hastighet  

och flexibilitet i kundens verksamhet

>  Ökad kvalitet på storköks-, dryckes-  
och tvättjänster

>  Lägre energiförbrukning och koldioxid-
utsläpp

>  Lägre totalkostnader under utrustningens 
livscykel

> Säkra och pålitliga lösningar

>  Ergonomisk design anpassad för  
användaren

> Ökade krav på hygien

Aktieägare
Enligt Electrolux Professionals utdelnings- 
policy ska utdelningen utgöra cirka 30% 
av årets resultat. 

Skapat värde

7 453 mkr

Tillgodose kundernas behov

Fördelat värde

Anställda

1 854 mkr

Leverantörer

4 541 mkr
Samhälle, skatt

571 mkr
Återinvesterat

487 mkr

Storkök och Dryck
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Vårt hållbarhetsåtagande

Vi agerar enligt våra etiska 
principer.

Vi strävar efter kontinuerliga 
förbättringar i hela värde- 
kedjan.

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

Att 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 
anser att Agenda 2030 och FNs globala 
mål är bra indikatorer för de priorite-
ringar och utmaningar som världen 
står inför. Electrolux Professional har 
identifierat sex globala mål (SDG:er) 
där vi tror att vi har större påverkan och 
därmed möjlighet att göra skillnad. Läs 
mer på sidan 7. 

Vi tror även att åtaganden för och 
tillämpning av standardiserade ram-
verk, däribland FNs Global Compact, 
Internationella arbetsorganisationens 
(ILO) konventioner, GRI och ISO-stan-
darder, gör det lättare att förstå och 
uppfylla intressenternas förväntningar. 

Väsentlighetsbedömningen baseras 
på omfattningen av vår sociala, miljö-
mässiga och ekonomiska påverkan samt 
värdeskapande för våra intressenter. 
Förståelsen för intressenternas förväntan 
bygger på intressentdialog. Läs mer om 
vår intressentdialog på sidan 28. 

Våra vägledande principer 

Var besatt av kunden Bygg förtroende Var djärv Agera hållbart

Läs mer på sidan 25. 

Mission
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The OnE – en 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 affärer genom 
högt förtroende och goda relationer.

Etik och relationer

Etisk praxis Intressentrelationer

Vårt ramverk för hållbarhet ”The OnE – en hållbar partner” beskriver hur vi arbetar med våra  
väsentliga områden. Konsekvensanalyser och strategiska bedömningar, tillsammans med 
intressenternas förväntningar och dialog, ligger till grund för vårt hållbarhetsarbete och vår 
väsentlighetsanalys. Läs mer om vår hållbarhetsanalys på sidorna 11–28. 

1

2

3

Generera värde  
för intressenter
• Bygga upp produkt- och  

medarbetarvarumärke

• Generera värde för våra kunder

• Reducerade eller hanterade risker

• Minskade kostnader genom effektiv 
resursanvändning

• Tillgång till hållbara (ESG) och  
gröna investeringar

• Ekonomiskt resultat, generat  
och distribuerat

• Förbättra vår påverkan på miljö och 
sociala faktorer inom vår värdekedja
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Hållbar verksamhet
Sträva efter att förbättra hållbarhets- 
prestandan inom vår verksamhet 
genom ett systematiskt tillvägagångs-
sätt, med tonvikt på att successivt för-
bättra vår miljömässiga och sociala
påverkan.  

 

Hållbarhetsstrategi  
och mål

Etik och relationer
Bibehålla starka och hållbara relatio-
ner med de intressenter som påver-
kas av vår verksamhet. Vi visar vårt 
engagemang genom vad vi gör och 
hur vi agerar. 

Hållbara lösningar
Sätta standarden inom professionell 
matlagning, dryck och tvätt genom 
innovationer inom hållbarhet och 
energieffektivitet, understödd av en 
uppkopplad och digital plattform för 
att möta kundernas behov.

Att bli klimatneutrala inom vår  
industriella verksamhet senast 2030

Vår klimatambition till 2030

Klimatmål  
till 2025

Minska CO₂-utsläpp
scope 1 och 2-utsläpp från vår  
industriella verksamhet med

>50% 
till 2025 (med 2015 som basår)

UTFALL 2021
Utsläpp från scope 1 och 2 uppgick till 
3,4 kton CO2 (3,1) under 2021, vilket är 

–31% jämfört med 2015. 

Kommentar till 2021 års utfall
Koldioxidutsläppen ökade 2021.  

Ökningen var förväntad efter de kraf-
tiga volymminskningarna under 2020 
pga pandemin. Utomhustemperaturer 
påverkade produktionens uppvärm-
ning. Electrolux Professional kommer  
att fortsätta öka andelen förnybar 

energi för att ytterligare  
reducera utsläppen.

Mål inom hälsa  
och säkerhet till 2025

Arbetsskador med frånvaro
(LTIR lost time injury rate) arbets-

relaterade olyckor med frånvaro per 
200 000 arbetstimmar  

<0,3 
till 2025

UTFALL 2021
Antalet olyckor som ledde till frånvaro 

minskade under 2021  
och LTIR förbättrades till 0,7 (1,1).

Kommentar till 2021 års utfall
Jämfört med 2020 förbättrades LTIR  
med 34%. Vi har fortsatt att åtgärda 

bakomliggande orsaker till olyckor samt 
arbeta förebyggande med händelser  

som kan leda till olyckor, osäkert  
beteende och förhållanden i våra  

tillverkningsanläggningar.

Mål inom jämställdhet 
till 2030

Jämställdhet
fördelning män/kvinnor  

eller kvinnor/män

40/60
könsfördelning i ledande positioner

till 2030

UTFALL 2021
Andelen kvinnor i  

ledande positioner  
var 26% (26) under 2021. 

Kommentar till 2021 års utfall
Jämställdheten inom ledande  

befattningar var oförändrad jämfört  
med 2020. Under året har koncernen  
genomfört aktiviteter relaterade till 

mångfald och inkludering samt utbildat 
rekryterande chefer.
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SDG 7  
Hållbar energi 
för alla &  
SDG 13  

Bekämpa klimatförändringarna 
Vi kan göra skillnad i vår värdekedja 
genom att utveckla energieffektiva 
produkter och arbeta med energi-
effektivitet i verksamheten. 

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 
arbetsmiljö som möjliggör hållbara 
resultat, där alla medarbetare kan 
prestera optimalt.

SDG 12 
Hållbar konsumtion och 
produktion
För att minska de miljö-

mässiga fotavtrycket från våra 
produkter och verksamheter läg-
ger vi stort fokus på att utveckla 
och erbjuda hållbara produkter till 
våra kunder. 

SDG 5
Jämställdhet
Electrolux Professional 
värdesätter mångfald och 

inkludering och tillåter inte diskrimi-
nering och trakasserier. Vi strävar ef-
ter att öka andelen kvinnliga ledare 
på alla nivåer inom koncernen.

SDG 6
Rent vatten och sanitet 
för alla
Då ett antal av våra 

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

SDG 3 –  God hälsa och  
välbefinnande

SDG 11 –  Hållbara städer och  
samhällen 

SDG 16 –  Fredliga och inklude-
rande samhällen

SDG 17 –  Genomförande och  
globalt partnerskap

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

De globala hållbarhetsmålen (SDG)
Electrolux Professional använder FNs globala mål (SDG) för hållbar utveckling som en kompass för hur  
vi kan bidra till ett bättre samhälle. VI har identifierat sex SDGer där vi anser att vi har större påverkan  
och möjlighet att göra skillnad. Vi menar att SDG:erna är bra indikatorer på prioritet och utmaningar som 
världen står inför.

Andra relevanta SDGerJÄMSTÄLLDHET

VÅRA HUVUDÅTGÄRDER
•  Policyer mot diskriminering

•  Aktivt främja mångfald och  
inkludering

VÅRA HUVUDÅTGÄRDER
•  Energieffektiva produkter med 

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

• Aktivt stöd för omställning till  
förnybar energi 

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)

VÅRA HUVUDÅTGÄRDER
•  Verksamhetens miljöprestan-

da (vatten, energi, avfall osv.)
• Effektiv materialanvändning
•  Hållbara innovationer och  
produkteffektivitet

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

VÅRA HUVUDÅTGÄRDER
•  Erbjuda fler vatteneffektiva/ 

lågförbrukande produkter
• Förbättra vatteneffektiviteten i våra 
egna verksamheter, med särskilt 
fokus på länder där vattenrisken 
är hög  

• Hantering av vattenutsläpp för att 
kontrollera kvalitet och destination
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Påverkan och mål
Scope 1- och 2-utsläpp
Under 2020 kommunicerade vi ambitio-
nen att bli klimatneutrala i vår industri-
ella verksamhet till 2030 (scope 1- och 
2-utsläpp). Under 2020 fastställde vi ock-
så mål för scope 1 och 2 som syftar till att 

Fördelning av koldioxidutsläpp 
(scope 1,2,3), %*

* Scope 3-utsläpp är baserad på en inventering gjord 2019.

Produkternas 
använding

Inköpta varor och 
tjänster

Övrigt

Klimatutmaningen
Electrolux Professional är medveten om att åtgärder relaterade till  
begränsning av klimatförändringar är mycket viktiga och vi stöder  
ambitionerna i Parisavtalet. Våra produkter och verksamheter är en  
del av problemet, eftersom utsläpp genereras i vår värdekedja.  
Därför kan vi göra skillnad – genom att utsläppen relaterade till  
vår verksamhet och våra produkter minskar.

minska utsläppen med 50% till 2025 (in-
klusive förvärv gjorda 2015–2019). Våra 
scope 1- och 2-utsläpp utgörs endast 
till en liten del, cirka 0,1%, av våra totala 
koldioxidutsläpp. Utsläppen är främst 
relaterat till energiförbrukning men även 
till utsläpp relaterat till fluorkolväten 
(HFC-gaser). Vår främsta utmaning för 
att uppnå klimatneutralitet är relaterad 
till användning av naturgas i några av 
våra produktionsanläggningar.

Scope 3-utsläpp
Användning av produkter
Under 2021 har vi undersökt data av-
seende utsläpp av växthusgaser inom 
scope 3 (2019). Det visar att scope 3 står 
för ~99,9% av våra totala utsläpp. Vi kan 
också konstatera att den huvudsakliga 
klimatpåverkan sker under produkt- 

användningsfasen (~95%). Störst på-
verkan under användningsfasen har 
produktens energiförbrukning. Vi har 
under många år haft en tydlig strategi 
att utveckla och erbjuda energieffektiva 
och lågförbrukande produkter. Läs mer 
på sidorna 11–19.

Eftersom energikostnaden ofta är en 
betydande del av den totala ägande-
kostnaden för våra kunder, är energi- 
effektivitet också ett centralt säljargu-
ment vid kundens investeringsbeslut.

Eftersom scope 3-utsläppen är det 
som påverkar utsläppen mest har vi som 
ambition att utveckla ett scope 3-mål 
kopplat till produktanvändning under 
2022. Under året har vi tagit fram ett 
nyckeltal för att följa utvecklingen av 
lösningar som vi tror bidrar till en be-
gränsning av klimatförändringarna.
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Materialanvändning och effekter i 
slutet av produktens livscykel
Andra betydande effekter på scope 3 
avser inköpt material och hur sålda ut-
tjänta produkter hanteras. Vi inser vikten 
av att använda material mer effektivt 
och har integrerat materialeffektivitet 
i vårt strategiska ramverk. Koncernen 
har en stark tradition av att utveckla 
hållbara och pålitliga produkter för 
delningsekonomin (t ex för tvättstugor 
i flerfamiljshus och tvättomater) eller 
professionella företag (t ex restauranger 
och hotell). Den frekventa användningen 
och produkters långa livslängd medger, 
tillsammans med ett starkt servicenät-
verk för underhåll och reparation, en 
effektiv materialanvändning. Under året 
har vi även infört eller utökat fler cirkulä-
ra affärsmodeller för att genom hållbart 
utnyttjande nå ökad materialeffektivitet 
Läs på sidan 12.

Eftersom de mesta materialet som 
används i våra produkter består av stål 
eller andra metaller kan en stor del av 
produkterna återvinnas (normalt mellan 
85–95%). Under året har vi analyserat 
flera produkter ur ett cirkulärt perspektiv 
för att identifiera ytterligare möjligheter 
för återvinning.

HFC-gaser är mycket potenta växt-
husgaser. De finns som köldmedium i 
några av produkterna. Eftersom dessa 
gaser kan läcka (under produktanvänd-
ning eller vid hantering av uttjänt ut-
rustning) och ackumuleras i atmosfären, 
bidrar de i allt högre grad till klimatför-
ändringen. Under året har koncernen 
satt som mål att minska förbrukningen 
av HFC-gaser med 70% till 2025 (basår 
2019). Under 2021 har vi genomfört flera 
projekt för att minska användningen av 
HFC-gaser som köldmedia. Läs mer om 
påverkan, risker och möjligheter på 
sidan 10.

Upplysningar om andra  
klimatrelaterade frågor
Klimatförändringarna påverkar redan 
alla regioner på jorden och ytterligare 
uppvärmning fortsätter att öka riskerna 
för extrema väderhändelser. Riskredu-
cerande åtgårder och en övergång till en  
koldioxidsnål ekonomi kan ha effekter 
på alla intressenter i samhället och ge 
politiska, juridiska och tekniska konse-
kvenser för företag och organisationer. 
Under 2021 gjorde vi vår första rappor-
tering inom ramen för Carbon Disclo-
sure Project (CDP). Vi noterar även ett 
ökat intresse från investerare angående 
upplysningar enligt TCFD (Task force on  
Climate-related Financial Disclosure). 
Electrolux Professional kommer att 
fortsätta arbeta för bättre rapportering 
om klimatrelaterade effekter, risker och 
möjligheter, och hur dessa påverkar 
våra affärer och vår verksamhet. 

Risker/möjligheter
Brand, naturkatastrofer och extrema 
väderförhållanden kan påverka koncer-
nens tillverkningsanläggningar. För att 
förhindra skador genomgår alla tillverk-
ningsanläggningar årligen en besiktning 
enligt en koncerngemensam standard, 
vilket inkluderar riskhantering, nödpro-
cedurer, affärskontinuitet och säkerhet. 

Koldioxidskatter och/eller -gränser 
kan påverka material-, energi- och 
transportkostnader på grund av för-
delningen av vårt koldioxidavtryck. 
Ökade energikostnader kan ytterligare 
öka efterfrågan på energieffektiva och 
lågkonsumerande produkter. Vi har 
sedan många år investerat i att utveckla 
sådana produkter. Resurs- och material- 
effektivitet är en integrerad del av vår 
hållbarhetsstrategi.  

Det saknas i hög utsträckning direktiv 
om energimärkning inom den professi-
onella utrustningsindustrin. Vi välkom-
nar fler energistandarder eller direktiv 
eftersom detta skulle ge bättre transpa-
rens och möjlighet för kunder att fatta 
välgrundade köpbeslut. 

I områden där vattentillgången blir 
alltmer oförutsägbar eller knapp, kan 
efterfrågan på vatteneffektiva produk-
ter förväntas öka. Eftersom vissa av 
Electrolux Professionals produkter förbru-
kar vatten när de är i drift, har vi en tydlig 
strategi och mål att utveckla lågkonsu-
merande och vatteneffektiva produkter.

Från 2022 får professionella kylskåp 
med HFC-gas med  global uppvärm-
ningspotential (GWP) på 150 eller högre 
inte längre säljas, enligt den europeiska 
F-gas-förordningen (Flourerad gas). 
Vi har uppdaterat våra kylprodukter i 
enlighet med förordningen och satt upp 
ytterligare mål för att minska F-gaser 
som används i andra produktkategorier. 

CDP-rapportering inom klimatförändring 2021

Tillsammans med 13 000 andra 
bolag globalt rapporterade 
Electrolux Professional sin 
klimat påverkan genom CDP, 
en global ideell organisation 
som driver ett globalt miljö-
redovisningssystem.

A

A–

B–

C

C–

D

D–

B

Leadership level (A)
Management level (B)
Awareness level (C)
Disclosure level (D)
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Påverkan, risker & möjligheter i vår värdekedja
Electrolux Professional har bedömt påverkan samt risker och möjligheter i sin värdekedja. Värdekedjan ger 
ett perspektiv som 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
Produkt 
utveckling

• Produktanvändning 
(energi, vatten, an-
vändning av tvätt och 
diskmedel)

• Materialanvändning
• Kunders hälsa, säkerhet 
och välbefinnande

• Uppfyller inte  
kundernas hållbarhets-
förväntningar

• Produktsäkerhet

• Minska påverkan från 
materialanvändning 
(råmaterial, CO2, avfall)

• Minska påverkan vid 
produktanvändning 
(energi, vatten, CO2, 
tvätt-/diskmedel).

• Minska klimatpåverkan 
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)

• Utbyte av HFC-gaser

Inköp • Användning av natur-
resurser

• Utsläpp till luft, vatten 
och mark

• Generering av avfall 
• Tillhandahålla jobb och 
inkomster

• Arbetsrätt, mänskliga 
rättigheter och miljö- 
efterlevnad hos leve-
rantörer på tillväxt-
marknader

• Begränsade material
• Korruption
• Klimatskatter eller 
gränser som påverkar 
materialkostnaderna

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

• Ämnen som påverkar 
människor och miljön

• 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 CO2-avtrycket 
från verksamheten

• Förbättra arbetsmiljön, 
hälsa och säkerhet

• Minska påverkan från 
avfall

• Använda resurser effektivt  
och integrera miljöledning i 
vårt produktionssystem

• Integrera hälso- och säkerhet  
i vårt produktionssystem

Transporter • Utsläpp från transporter • Arbetsvillkor
• Klimatrelaterade skatter 
eller pris på koldioxid-
utsläpp

• Minska CO2-påverkan 
från transporter

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

Försäljning • Marknadsföra hållbara 
lösningar

• Korruption
• Inte uppfylla kundernas 
hållbarhetsförvänt-
ningar

• Marknadsföra och säl-
ja hållbara lösningar

• Uppmuntra kunder att 
agera mer hållbart

• Utbildning i uppförandekoden 
och policyn för att bekämpa 
korruption

• Marknadsföra hållbara  
lösningar

• Fokus på produktens  
livscykelkostnader 

Produkt- 
användning

• Hälsa och säkerhet för 
användarna

• Förbrukning av ener-
gi,vatten samt tvätt-/ 
diskmedel

• CO2-utsläpp från 
energi användning

• Produktsäkerhet
• Läckage från HFC- 
gaser

• Produkteffektivitet  
(energi, vatten,  
tvätt-/diskmedel, CO2)

• Användarergonomi
• Lång och förlängd 
produktlivslängd

• Produktprestanda och  
-effektivitet

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

• Effektiv materialanvändning

Uttjänta produkter • Deponi och farligt 
avfall

• Koldioxidutsläpp

• Användning av farliga 
och giftiga ämnen

• Produkter som inte 
återvinns i möjligaste 
mån 

• Läckage från HFC- 
gaser

• Design för ökad andel 
materialåtervinning

• Retursystem eller kon-
troll över behandling 
av uttjänta produkter

• Lista över begränsade  
substanser

• Effektiv materialanvändning
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Vi har identifierat tre prioriterade områden inom hållbara lösningar:

Vi har ett brett spektrum av kunder globalt från restauranger, hotell och tvättinrättningar 
till vård- och serviceanläggningar. Våra lösningar förbrukar energi, vatten samt tvätt-/
diskmedel, vilket påverkar såväl användarna hos kunden som slutkonsumenterna.

Hållbara lösningar

Vi vill vara en föregångare inom den 
professionella storköks-, tvätt- och 
dryckesindustrin genom innovationer 
inom hållbarhet och energieffektivitet, 
samt genom att erbjuda uppkopplade 
och digitala plattformar som tillgodoser 
kundernas behov.  

Produktdesignen påverkar eller avgör 
produktens effekt på miljö och samhälle 
på ett flertal sätt genom hela värde-
kedjan. De val vi gör kommer att på-
verka materialanvändning, tillverkning, 
distribution, produktanvändning och 
hantering av den uttjänta produkten. 

Eftersom vår miljöpåverkan främst 
sker under produktens användningsfas 
är integrationen av hållbarhet i produkt- 
utvecklingen avgörande för att minska 
vår totala miljöpåverkan.

Produktprestanda och -effektivitet

1

Effektiva produkter med  
låg förbrukning
Vår största miljöpåverkan sker under 
produktens användningsfas. När 
produkterna används förbrukar de 
resurser, främst energi, vatten samt 
tvätt- och diskmedel Detta påverkar 
såväl produktens miljöavtryck som 
kundernas driftskostnader. Electrolux 
Professional investerar betydande re-
surser i sin globala FoU-verksamhet. 
Under 2017–2021 uppgick koncernens 
kostnader för FoU till i genomsnitt cir-
ka 4,4% av nettoomsättningen per år. 
Cirka 50% av försäljningen kommer 
från produkter som utvecklats under 
de senaste tre åren.

Cirka 95% av koncernens klimatpå-
verkan uppstår när produkterna för-
brukar energi. Electrolux Professional 
har under många år haft en tydlig 
strategi att utveckla och erbjuda 
energieffektiva och lågförbrukande 
produkter. Detta är positivt både för 
miljön och för kundernas driftskostna-
der. Vissa av koncernens produkter 
bygger på innovationer och teknolo-
gier som hjälper till att spara energi 
och/eller koldioxidutsläpp. 

Eftersom vissa av våra produkter 
förbrukar vatten har vi etablerat ett 
mål för ökad vatteneffektiviteten inom 
vårt sortiment av disk- och tvätt-
utrustning (basår 2019). Under 2021 
förbättrade vi vattenförbrukningens 
effektivitet med 2,3%. Det motsvarar 
livscykelvattenbesparingar på cirka 

två miljarder liter vatten (baserat på 
2021 års försäljningssiffror). Två mil-
jarder liter vatten motsvarar cirka 1,4 
dagars förbrukning för hela Sveriges 
befolkning (tio miljoner personer som 
konsumerar 140 l/dag). Läs mer om 
vårt hållbara produkterbjudande på 
sidorna 14–19. 

96

97

98

99

100

202120202019

Produkters vattenförbrukning
Disk- och tvättmaskiner

Produkters vattenförbrukning
Förbättring sedan 2019

%
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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, rörli-
ga delar och elektricitet. Vi strävar ef-
ter att säkerställa kundernas säkerhet 
och minska riskerna genom att redan 
i produktutvecklingsstadiet – via en 
kontrollerad produktionsprocess – 
fokusera på produktsäkerhet och 
genom att tillhandahålla en professi-

onell underhållsservice. I syfte att öka 
säkerhetsnivån ytterligare använder 
vi även tredjepartslaboratorier för att 
granska produktsäkerheten.

Våra produkter är utformade 
utifrån ergonomiska principer kring 
funktionalitet och med användaren 
i centrum och ett naturligt arbetsflö-
de för att uppnå maximal effektivitet 
med minimal ansträngning. Electrolux 
Professional gör även ergonomiska 
tredjepartscertifieringar av vissa pro-
dukter (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 med tredjepartscertifie-
rad desinfektionsprestanda.

Största delen av vår materialan-
vändning utgörs av stål och andra 
metaller. Eftersom insatsmaterial 
och det avfall som genereras har en 
negativ påverkan på miljön krävs en 
mer effektiv användning för att minska 
vår påverkan. Ett effektivt arbetssätt 
innebär att vi använder material så 
länge som möjligt, arbetar med slutna 
materialkretslopp och minskar avfall. 
Materialeffektivitet stöds av en cirku-
lär övergång. Se mer om cirkulära 
affärsmodeller nedan. 

Våra produkter används länge och 
på regelbunden basis, antingen av 
professionella verksamheter eller av 
användare i delningsekonomin. Ge-
nom att designa tåliga produkter som 
håller länge ökar materialeffektivite-
ten. Electrolux Professional investerar 
i livstidstestning och kvalitetssäkring 
för att verifiera att våra produkter 
uppfyller kraven på hållbarhet och 

Effektiv materialanvändning

Fokus på kunders hälsa och säkerhet

Köldmedia med låga  
koldioxidutsläpp 
I maj 2021,lanserades den första 
kylutrustningen som använder det 
naturliga CO₂ med låga koldioxid-
utsläpp som köldmedia på markna-
den. ”CO₂-alternativet” är tillgäng-
ligt för kylskåp, frysar, Blast Chillers 
och flera andra kylprodukter.

Certified program ger  
produkter längre livslängd
Vårt nya Certified program er-
bjuder uppgradering av tvätt-
maskiner och torktumlare som 
har snurrat en bit in i sin livscykel 
med nya originaldelar. Det ger 
utrustningen en längre livslängd.

&

tillförlitlighet. Läs mer om vårt för-
hållningssätt med nollacceptans för 
kvalitetsbrister i årsredovisningen på 
sidan 48. 

Service och underhåll
Under produktens livstid erbjuder vi 
ett omfattande sortiment av reservde-
lar, service och kundstöd som förläng-
er produktens livslängd. Underhåll 
och service stödjer att produktens bi-
behåller sin effektivitet och prestanda 
under sin livslängd. Läs mer om vårt 
serviceerbjudandei årsredovisningen 
på sidan 20. 

Hantering av uttjänta produkter 
och återvinning 
Vi har upprättat en lista över be-
gränsade ämnen (RML) för att stödja 
användningen av icke-farliga och 
icke-giftiga ämnen i material och 
komponenter 

Alla komponenter och material som 
används är RoHS-kompatibla (Restric-
tion of Hazardous Substances Directi-
ve), 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 
gränsvärdena enligt direktivet. Vi 
uppfyller även kraven i EUs direktiv 
2012/19/EU om avfall som utgörs av el-
ler 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 återvinningsbara 
material kan en stor del av våra pro-
dukter överföras till nya material- 
kretslopp (normalt 85–95%). Vår ambi-
tion är att ytterligare öka material- 
återvinningen och därigenom minska 
vår påverkan från avfallsgenerering.

1
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Byte till gröna gaser för kyllösningar
Electrolux Professional ersätter Hydrofluorocarbon växthusgaser (HFC-gaser), i 18 
olika produktfamiljer, och erbjuder lösningar med mer naturliga, klimatvänliga gröna 
gasalternativ.

Under maj 2021 lanserades de första produkterna som använder det mest klimat- 
vänliga naturliga CO2-köldmediet på marknaden. CO2-alternativet är tillgängligt  
för kylskåp, frysar, kyldiskar, Blast Chillers och flera andra kylprodukter. 

Dessa grönare, mer naturliga köldmediagaserna är säkrare och ger en förbättrad 
driftprestanda samt ökad energieffektivitet. Detta bidrar till ett 
mer hållbart erbjudande till våra kunder samt en minskad  
påverkan från gaser på planeten.

&

1
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PRODUKT SPARAR TEKNIK BESPARING BESKRIVNING

Spisar/hällar Energi Induktions- 
värmeteknik

Induktionsuppvärmning kan  
spara cirka 

80% 
energiförbrukning jämfört med 
andra uppvärmningsalternativ

Induktionsuppvärmning skiljer sig från 
andra metoder eftersom värmeöverföring 
inte sker. Ström förbrukas endast när en 
mottaglig metall (magnetiskt stål) är nära 
RF-induktionsspolen. Eftersom kokkärlet är 
mycket mindre än induktorspolen, sker inga 
värmeförluster. Dessutom minskar ström-
förbrukningen då kokärlet tas bort. 

Spisar Energi Flower- och 
ecoflame

Kan spara upp till

60% 
energiförbrukning jämfört med 
traditionella gasspisar

Anpassar lågan till kokkärlets diameter. 
Värmen koncentreras på botten av pan-
nan, vilket undviker värmespridning i köket. 
Ecoflames gasbrännare är utrustade med 
grytavkänningssensorer så att elförbrukning-
en sjunker till ett minimum om kärlet tas bort.

Kokkärl Energi Tryck-
kokteknik

Genom tryckkokning kan man 
minska energiförbrukningen upp till

80% 
jämfört med traditionell  
matlagning

Sparar energi eftersom mindre ånga  
strömmar ut från en tryckkokare.

Kyl och frys Energi Energi- 
effektivitet

Högsta energiklass Electrolux Professionella utrustning är 
certifierade enligt de två högsta klasserna 
energieffektivitet i enlighet med förordning 
(EU) 2015/1094, vilket är betydligt bättre än 
produkter med lägre klassificering.

Diskmaskiner Energi och 
vatten

Filtrerings- 
system
Energi- 
sparande 
enhet (ESD)

Upp till cirka 

60%
lägre energiförbrukning

Med ett filtreringssystem och en pump som 
cirkulerar vattnet minskar vattenförbruk-
ningen men också energiförbrukningen då 
mindre vatten behöver värmas upp. 
ESD innebär att en värmeväxlare återvinner 
energi från ångan.

Diskmaskiner Energi Värme-
pumps- 
teknologi

Energibesparing med cirka 

23%
utöver ovan beskrivna besparing-
ar från filtreringssystem och ESD

Värmepumpsteknik är mer energieffektivt 
än andra uppvärmningsalternativ. Endast till-
gänglig för maskiner med mulitslutsköljning.

Kalla och 
frysta  
drycker

HFC- 
gaser

Naturliga 
gaser med 
låg GWP*.

Produkter som använder köld-
media med låg GWP* kan bidra till 
ett minskat koldioxidavtryck.

Våra produkter inom dryck påverkar de  
totala koldioxidutsläppen under produkt-
användningsfasen mindre. Produkter som 
använder köldmedier med låg GWP* kan 
bidra till ett minskat koldioxidavtryck.

Electrolux Professionals lösningar inom Storkök

Fokus på att utveckla innovativa  
och hållbara lösningar

För flertalet av våra produkter uppstår 
den huvudsakliga klimatpåverkan under 
användningsfasen. Eftersom extern till-
gång på energidirektiv och certifierings-
system är låg har Electrolux Professional 
skapat en egen indikator för att iden-
tifiera tekniska lösningar som ger möj-
ligheter till koldioxidminskning. Avsikten 

är att spåra produkter med teknik som 
kan stödja en koldioxidminskning. Dessa 
indikatorer jämför vi inte med konkur-
renterna på marknaden, då det saknas 
tillgängliga objektiva mätmetoder. Vi 
inkluderar heller inte tekniska lösningar 
som stödjer, men inte faktiskt garanterar 
ett effektivt användarbeteende. 

Tabellen nedan visar inbäddade 
teknologier eller lösningar som kan an-
ses vara betydligt bättre än andra och 
därför kan minska energiförbrukningen 
och/eller bidra till att mildra klimatför-
ändringarna.

* Global uppvärmningspotential

1
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PRODUKT SPARAR TEKNIK BESPARING BESKRIVNING

Tvättmaskin Energi Viktmätnings-
system 

Upp till 

47% 
energibesparingar för en 
WH6-33-tvättmaskin med 
50% arbetsbelastning

Halvfulla tvättmaskiner orsakar onödig energi-, 
vatten- och tvättmedelsförbrukning per kg tvätt. 
Med viktmätning och inbyggd intelligens justeras 
vattenintaget, vilket kan leda till minskad vatten- 
och energiförbrukning, eftersom mindre vatten 
behöver värmas upp. Den absoluta besparing-
spotentialen beror på skillnaden mellan maskiner-
nas kapacitet och verkliga arbetsbelastning 

Tvättmaskin Energi Power Balance, 
balanserad 
avvattning

Kan spara upp till 

30%
energi i den efterföljande 
torkningsprocessen

Energibehovet för torkningsprocessen beror på 
restfuktigheten i textilierna. Ju mer vatten som tas 
bort genom utsug i tvättmaskinen desto mindre 
energi krävs för den efterföljande torkningen.

Tvättmaskin Tvättmedel Automatisk  
doseringsteknik

Kan minska användning 
av tvättmedel med cirka 

30%

Överdosering av tvättmedel leder till ökad miljö- 
påverkan medan underdosering kan leda till ett 
otillfredsställande resultat med avseende på 
rengöringsprestanda, vilket resulterar i ytterligare 
en tvättcykel, vilket också leder till ökad vatten-, 
energi- och tvättmedelsförbrukning. Automatisk 
dosering kan minska riskerna för feldosering. 

Tumlare och  
torkskåp

Energi Värme-
pumpsteknik

Upp till cirka

60%
energibesparingar jämfört 
med en konventionell 
kondenstork.

Torktumlare förbrukar mest energi inom tvätt.  
Värmepumpstekniken är mer energieffektiv än 
andra uppvärmningsalternativ. 

Electrolux Professionals lösningar inom Tvätt

1
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Hållbar tvätt
Electrolux Professionals avancerade 
teknik bakom de nya torktumlarna 
ger upp till 60 % energibesparingar, 
utan att torktiden påverkas jämfört 
med en traditionell torktumlare, vilket 
minskar tvättens koldioxidavtryck 
utan att påverka produktiviteten.  
Läs mer om hållbara tvättlösningar 
på sidan 18. 

Tillväxt genom hållbara lösningar

Riktigt hållbara lösningar åt våra kunder är en av våra viktigaste strategier för tillväxt. 
Vi ska vara en förebild inom hållbarhet och ständigt hitta nya mer energi- och resurs-
effektiva metoder för Storkök, Dryck och Tvätt. På så sätt kan vi inte bara hjälpa  
kunden att minska sina driftskostnader utan även bidra till kundens hållbarhetsarbete. 

Under 2021 togs flera hållbarhetsfoku-
serade utvecklingsprojekt i produktion, 
vilket innebär att vi kan erbjuda fler 
lösningar som avsevärt minskar energi- 
och vattenförbrukningen jämfört med 
tidigare produkter. Vi ersätter även 
Hydrofluorocarbon/växthusgaser 
(HFC-gaser) som kylmedier i alla kyl- 
och dryckesprodukter, då de bedöms 
vara skadliga för miljön.

Lägre klimatavtryck
Våra produkter gör skillnad för klima-
tet. Jämfört med äldre utrustning eller 
branschstandard innebar exempelvis 
den globala försäljningen 2021 av våra 
produkter inom Tvätt att vattenförbruk-
ningen i världen minskade med cirka 20 
miljoner m3, vilket motsvarar allt vatten 
som förbrukas i Sverige under 14 dagar. 
På samma sätt motsvarade koldioxid-

2021 UTFALL
Många av de produkter 

som lanserades under året, 
som uppgraderade Line 6000 
tvättmaskiner och torktumlare 
och Skyline Cook & Chill, har 
förbättrat såväl vårt håll-
barhetserbjudande som vår 
lönsamhet. Cirka 50% av försälj-
ningen kommer från produkter 
som lanserats under de senaste 
tre åren.

minskningen av användandet av årets 
försäljning inom Tvätt 500k ton eller två 
dagars totalt koldioxidutsläpp i Sverige.

Förbättrad arbetsmiljö
Våra produkter ska också bidra till ett 
bättre arbetsliv för anställda hos våra 
kunder. Vi ergonomicertifierar successivt 
nya produkter. Vi vill bidra till att minska 
trötthet i muskler och därmed förslit-
ningsskador men även olyckor bland 
våra kunders anställda. 

Vi välkomnar certifieringar
Vår strategi bygger på att allt fler 
kunder liksom vi själva vill bidra till en 
bättre, mer hållbar framtid och mins-
ka sitt klimatavtryck samt vara en bra 
arbetsgivare. Olika former av hållbar-
hetscertifieringar kommer att gynna oss 
och våra produkter.

Smart cooking
Thermaline Pressure Braising Pan 
ger multifunktionalitet och bespa-
ringar som svarar upp mot behoven 
i dagens kök. Tryckkokning minskar 
tillagningstiden med upp till 70%. 
Detta innebär att fler vitaminer och 
viktiga näringsämnen bibehålls och 
maten behåller sin färg. Det minskar 
också energianvändningen upp till 
77%. Läs mer om Hållbara lösningar 
inom Storkök på nästa sida. 

Diskning med låg 
driftkostnad
Green&cleans innovativa multiskölj-
ningsmodul sköljer bort diskmedel 
och desinficerar med bara 0,4 liter 
vatten per korg: vattnet filtreras och 
återvinns två gånger genom att an-
vända två tankar och ett system med 
sex sköljarmar.

Våra hållbara lösningar ger våra kunder ett långsiktigt värde

70% 
kortare  

matlagningstid  
och upp till  

 77% mindre 
energi

Diska en hel korg med 
endast ett glas vatten.

 

62%  
mindre  

diskmedel

34% 
mindre energi

  

63%
mindre 
vatten

Electrolux Professional innovationer 
leder till lägre livscykelkostnader.

Upp till

60%
lägre energi- 
användning

20%
lägre  

drift kostnad

1
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Läs mer på sidorna xx (Hållbara lös-
ningar

Minskar  
energiförbrukning med

35%

Minskar  
gaskonsumtion med 

60%

Minskar  
frityrolja med

50%

Minskar  
energiförbrukning med

90%
Fritöser
Det integrerade avancerade 
filtreringssystemet halverar 
oljeförbrukningen. 

Flower- eller ecoflame
Anpassar lågan för kokkärl 
med valfri diameter. Värmen 
koncentreras till botten av pan-
nan och sprids inte till resten av 
köket. Ecoflame gasbrännare 
är utrustade med sensorer för 
grytigenkänning och ger ännu 
större besparingar jämfört med 
traditionella brännare.

Ecotop
En kokyta i mjukt kolstål med 
värmelagrande beläggning 
förhindrar värmen att sprida 
sig i köket och garanterar 
hög effektivitet/lägre energi-
kostnader. Den inbyggda 
standby-funktionen minskar 
även automatiskt värmen när 
det inte finns några kastruller 
på hällen. 

Induktion – en energihjälte
Tack var minskad värmeförlust 
är matlagning med induktion 
en riktig energihjälte som mins-
kar energiförbrukningen med 
90% jämfört med traditionella 
elektriska hällar.

Electrolux Professionals produkter har unika 
egenskaper som sparar energi samtidigt som 
de ger hög prestanda och låg miljöpåverkan. 

Smart  
matlagning

Hållbara lösningar Storkök

Biocertifierade Hotel Landgut Stober 
i Brandenburg nära Berlin är en av de 
mest populära ställena för kongresser  
och evenemang av olika storlekar. 
Electrolux Professionals molnbaserade 
plattform The OnE Connected används 
både i hotellets kök och tvätt och lever 
upp till hotellets önskemål om såväl inno-
vativ utrustningsteknik som intuitiv och 
”transparent” processhantering. 

Kombinationen av The OnE-Connected- 
lösningen och Electrolux Professionals 
utbud av hållbara produkter gör att alla 
enheter kan kommunicera med varandra 
i realtid, vilket möjliggör en fullständig 

översikt och kontroll, samtidigt som 
det garanterar maximal hållbarhet och 
kostnads effektivitet. 

Plattformen sammanställer relevanta  
process- och säkerhetsdata från all 
utrustning. Tidsförskjutna – och därmed 
energioptimerade processer kan pla-
neras, automatiseras och främjas med 
hjälp av programmering av enheterna. 
Dessutom kan systemet också undvika 
oförutsedda reparationer då samtliga 
enheter själva rapporterar om förebyg-
gande underhåll krävs, vilket garanterar 
hotellet högsta möjliga produktions-
säkerhet.

Transparent processhantering 
vid Hotel Landgut Stober, Tyskland

1
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Lägre ägandekostnad och minskad 
miljöpåverkan för kunderna
Vi strävar efter att erbjuda marknaden 
den mest effektiva utrustningen för tvätt. 
Vårt främsta argument är att en inves-
tering i våra produkter ger långsiktiga 
besparingar genom att sänka ägarkost-
naden och minska kundens klimatav-
tryck. Ny utrustning ökar också kundens 
produktivitet och ger kunder med tvätt 
som huvudaffär möjlighet till ökade 
intäkter. Vår mest produktiva värme-
pumpstorktumlare i Line 6000-serien har 
upp till 60% energibesparing med den 
kortaste torktiden på marknaden.

Alla nya tvättmaskiner utrustas med 
möjlighet till automatisk dosering av 
tvättmedel, mjukgörare och andra kemi-
kalier, vilket tillsammans med funktionen 
Automatic Savings gör att man kan 
reducera tvättmedelsförbrukningen med 
upp till 60%. Vi har också utvecklat ett 
vattenbaserat alternativ till kemtvätt för 
tvätt av ömtåliga plagg samt läder och 
skor, lagoon® Advanced Care.

All produktutveckling bygger vidare 
på ett befintligt intelligent och modulärt 

produktutbud som kan kopplas samman 
för realtids- och viktig användar- och 
prestandadata som tillhandahålls slut-
användaren.

Hög användarvänlighet med  
ergonomicertifiering 
Då tvättutrustning är en viktig del av 
arbetsmiljön och kundupplevelsen 
för många, är fokus på ergonomiska 
och ergocertifierade tvättlösningar en 
central del i vår innovation inom tvätt. 
Vår utrustning ska vara användarvänlig, 
minska arbetsrelaterade belastningar 
samt förbättra arbetsflödet och därmed 
göra arbetslivet lättare för de som 
arbetar med tvättlösningar. Professio-
nella operatörer lastar och lossar varje 
dag tusentals kilo tvätt i kommersiella 
tvätterier och på institutioner och hotell 
med tvätterier.

Våra nya intuitiva och användarvän-
liga display förenklar val av tvättpro-
gram, kräver inga språkkunskaper 
och underlättar dessutom en smartare 
energi- och vattenåtgången helt auto-
matiskt. 

Vid en investering i en av våra tvättmaskiner utgör den initiala investeringskostnaden enbart 
en mindre del av total ägandekostnad. Driftskostnaderna ackumuleras, år efter år, och blir den 
större delen av kundens totalkostnad. På lång sikt kommer livscykelkostnaden för våra tvätt- 
maskiner och torktumlare att bli lägre än för de flesta av våra konkurrenters produkter, vilket  
gör kundens initiala investering i våra produkter mer lönsam.

Investeringen i utrustning utgör en mindre del av den total ägandekostnad

Så mycket har Line 6000 tvättmaskin och torktumlare förbättrats sedan år 2000

Tvättmaskin*
Vattenförbrukning

–50%

Tvättmaskin*
Energiförbrukning

–30%

Torktumlare** 
Energiförbrukning

–63%
* Standard förbrukningsdata per kg/tvätt, 60 graders full belastning.   ** T3190 vs. TD6-10 förbrukningsdata per kg/tvätt, full belastning.

Segmentets viktigaste produkter 
omfattar utrustning för tvätt, torkning 
och mangling/strykning. 
Våra huvudprodukter är tvättmaski-
ner, torktumlare, torkskåp, manglar, 
strykjärn och tillhörande special-
tillbehör och förbrukningsvaror.

•  Frontmatade 
tvättmaskiner

•  System för 
dosering

•  Barriärtvätt-
maskiner

•  Semi-pro-
fessionella 
tvättmaskiner

Tvätt

• Torktumlare

• Torkskåp

•  Semi-pro-
fessionella 
torktumlare

Torkning

•  Strykjärn/
manglar

•  Produkter  
för efter-
behandling

Strykning/
mangling

Produkter inom Tvätt

Hållbara lösningar inom Tvätt

Uppskattad totala ägarkostnad för en tvättmaskin under dess livscykel

Tvättmedel och andra kemikalier

55%
Energi

20%
Vatten

10%

Investering i 
utrustning

15%
Beräkningen är baserad på en typisk tvättmaskin (20 kg) och snittpriser i Europa. Observera att siffrorna ändras beroende på kostnaderna för  
utrustning, vatten, energi och tvättmedel på olika marknader.

Vi har jobbat systematiskt med att förbättra produkterna, införa ny funktionalitet (hårdvara och mjukvara) och intelligent övervakning. Till exempel  
att tvättmaskinerna känner av vikten på tvätten och kan anpassa vatten, energi och tvättmedel, att torktumlarna känner av restfuktigheten i plaggen 
och slutar torka när plagget är torrt. Vi har även utvecklat värmepumpstorktumlare och mycket annat. 

1
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Ramunderstaden i Söderköping

Tvättstuga är klimatsmart

Line 6000-serien 
har Ergocert, dvs är 
tredjeparts design-
certifierad för slut-
användarfokus.

Nya produkter 
för ökad hygien 
i kampen mot de 
osynliga fienderna
Vi har utvecklat en 
komplett process 
som inkluderar 

maskiner, tvättprogram, tvättmedel och 
spårbarhetssystem för att säkerställa 
högsta möjliga desinfektionsresultat på 

alla typer av kläder, linne och andra 
textilier.

Framtidens tvättstuga
En tvättmaskinslösning till flerfamiljshus 
som kan inaktivera patogena mikroor-
ganismer via tvättprogram. Men hjälp 
av tekniska experter och virusforskare 
från forskningsinstitutet RISE i Sverige, 
har vi lanserat olika tvättprogram som 
kan inaktivera virus som covid-19, SARS, 
MERS och vinterkräksjuka. 

Barriärtvättmaskiner
Våra nya barriärtvättmaskiner förhin-
drar korsföroreningar och garanterar 

maximal hygien i varje steg i tvätt-
processen, vilket ger skydd för både 
personal och vårdnadstagare exempel-
vis på sjukhus.

Mopptvättmaskiner
Våra mopptvättmaskiner för profes-
sionell användning är utrustade med 
specialvärmeelement, en inre trumma 
och en elektrisk dräneringsventil som 
ger en snabb och effektiv dränering. 
Resultatet ger ett förstklassigt tvättre-
sultat i kombination med låga kostnader 
och ett maximalt skydd mot spridning 
av mikroorganismer.

Bolaget önskade modernisera och sänka el- och vattenförbrukning i sina tvättstugor 
samt möta ökade klimatkrav. Det var också viktigt att få mer nöjda hyresgäster eftersom 
tvättstugorna var en viktig fråga i kundenkäterna.

Ramunderstaden valde en helhetslösning från Electrolux Professional där samtlig  
utrustning byttes inklusive tio års fullserviceavtal. Kunden valde också vårt digitala  
bokningssystem samt automatisk dosering av tvätt- och sköljmedel. 

Förutom att man fått ny och snabbare utrustning som är mer ergonomisk anpassad kom-
mer besparingarna över tio år att uppgå till 4,6 mkr netto efter att investeringen är betald.

En annan effekt var att hyresgästerna har hittat tillbaka till tvättstugan. Anledningen är 
sannolikt flera. Det blir billigare och med snabbare tvättprogram ökade tillgängligheten i 
tvättstugan. Kortade tvättprogram ökar även livslängden på kläder.

Vi har räknat ut att tre professionella tvättmaskiner gör samma jobb som 140 hushålls-
maskiner. En tvättstuga från Electrolux Professional är helt enkelt klimatsmart.

Ramunderstaden, Söderköpings allmännyttiga bostadsbolag  
önskade en översyn och inventering av sina 19 tvättstugor.

Vattenbesparing  
vid halv last

50%
Tvättmedelsbesparing  
vid halv last

50%

Energibesparing

60%

Beräknad minskning av 
hyresgästernas klimat-
avtryck under 10 år:

1
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Miljöledning
Vi lägger stor vikt vid att minska miljö-
påverkan från våra affärsaktiviteter. Vårt 
miljöledningsteam fokuserar på att minska 
påverkan från resursanvändning samt 
utsläpp och avfall.

Väsentliga områden inom produk-
tionen, enligt vår väsentlighetsanalys, 
är integrerade i vårt produktionssystem. 
Systemet ger en metod att minimera all 
slags slöseri och förlust i våra processer. 
Att använda mindre resurser är bra för 
miljön och för Electrolux Professionals 
långsiktiga lönsamhet.

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

Arbetsplatsrutiner fastställer minimikrav 
för bland annat lagefterlevnad, avfall och 
kemikalier

ISO 14001-certifieringar
Vårt mål är att all vår logistik, tillverkning 
och FoU-verksamhet ska vara tredje-
partscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 
14001. Fabriken Shanghai saknar fortfa-
rande ISO 14001 certifiering. Koncernens 

avsikt är att fabriken ska bli certifierad 
under 2022. Våra tre största produktions-
anläggningar, vilka står för cirka två 
tredjedelar av vår produktion, är även 
ISO 50001-certifierade.

Tillverkningsanläggningarna rappor-
terar resultat och framsteg till centrala 
funktioner inom koncernen. Efterlevnad 
av centrala policyer kontrolleras genom 
interna och externa revisioner.  
Se ISO-tabeller i årsredovisningen  
under Produktion på sidan 47. 

Hållbar verksamhet2

Electrolux Professional har en global närvaro och tillämpar samma höga  
standarder och uppförandeprinciper överallt: respekt, mångfald, integritet, etik, 
säkerhet och miljöskydd. Vi strävar efter att förbättra hållbarhetsprestandan i 
våra verksamheter genom tydlig styrning och en systematisk strategi, med  
betoning på att varje dag förbättra vår miljömässiga och sociala påverkan. 

https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
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Vi prioriterar alla medarbetares välbefin-
nande genom att tillhandahålla en säker 
och hälsosam arbetsmiljö. Vår utgångs-
punkt är nollacceptans mot olyckor och 
säkerhet står högst upp på vår agenda

Koncernens strategi för hälsa och 
säkerhet beskrivs i uppförandekoden och 
koncernens arbetsplatspolicy. Detaljerade 
krav finns i koncernens arbetsplatsrutiner. 
Inom produktion finns en ökad risk och 
vi har därför antagit särskilda riktlinjer för 
Hälsa och Säkerhet för att upprätthålla en 
säker arbetsmiljö som skyddar våra med-
arbetare. Inom riktlinjerna för Hälsa och 
säkerhet driver vi förbättringar, utvecklar 

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Efter en ökning under 2019 och första delen 
av 2020 har siffrorna förbättrats sedan andra 
halvåret 2020. Jämfört med 2020 minskade 
LTIR med 34%

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

20212020201920182017

Förlorad arbetsstid pga 
arbetsskador
(Lost Time Injury rate)

metoder för hälsa och säkerhet samt 
delar bästa praxis och risker. Varje fabrik 
spårar och rapporterar olyckor och tillbud. 
Varje olycka resulterar i en grundorsaks-
analys och motsvarande åtgärdsplan. 
Varje olycka följs upp inom säkerhetstea-
men och lärdomar delas mellan de olika 
fabrikerna. Ett arbete bedrivs också för att 
identifiera och eliminera orsaker till osäkra 
handlingar och förhållanden.

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

Energi
Electrolux Professional lägger stor vikt vid 
att minska energiförbrukningen i verksam-
heten. Vi övervakar löpande resultaten 
och har utarbetat reduktionsmål. Våra 
förbättringsplaner är baserade på stän-
diga förbättringsaktiviteter, projekt och 
investeringar i energieffektiv utrustning. 
Vi stödjer också aktivt omställningen till 
förnybar energi.

Vatten
Vi bedömer våra vattenrisker enligt 
Världsnaturfondens vattenriskfilter. Enligt 
vattenriskbedömningen omfattas vår 
verksamhet inte av höga vattenrisker. 
Vi vidtar skyddsåtgärder för att minska 
fottrycket från våra verksamheter. 

Material
Electrolux Professional har 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 förbättringar gällande materialut-
nyttjande och kassationer.  
Läs mer i årsredovisningen på sidan  

49. 

Effektiv resurs användning

Koldioxidutsläpp
Utsläppen av scope 1 och 2 ökade 2021. 
Ökningen var väntad då volymerna mins-
kade kraftigt under 2020, på grund av 
covid-19. Vid de europeiska tillverknings-
anläggningarna drivs koldioxidutsläppen 
främst av gasförbrukning som används för 
uppvärmning. Förändringarna i utsläpp 
vid dessa är relaterad till utomhustempe-
ratur. Den huvudsakliga ökningen jämfört 
med 2020 skedde i tillverkningsanlägg-
ningen i Thailand vars totala utsläpp 
utgjorde 29% av våra totala utsläpp. Ut-
släppen är relaterade till produktionsvoly-
merna. I Thailand påverkades vi också av 
flytten av två tillverkningsanläggningarna 
till en (tester och samtidig tillverkning 
på nya/gamla anläggningar). Under de 
kommande åren kommer fokus att ligga 
på att öka andelen förnybar energi på 
våra anläggningar utanför Europa. Detta 
kommer att göra det möjligt för oss att 
bättre frikoppla produktionsvolymer från 
koldioxidutsläpp.

Med en omräknad baslinje* är vår 
minskning sedan 2015 är 44%. Inklusive 
utsläpp från förvärvad verksamhet har 
utsläppen minskat med 31% sedan 2015. 
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*  Omräkning är gjord genom att sprida 
de första rapporterade emissionerna till 
tidigare år.

2

https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
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Nyckeltal miljö*

Energiförbrukning
Energiförbrukningen har ökat under året. 
Ökningen berodde på de högre pro-
duktionsvolymerna men också på flytten 
av produktion i Thailand då tillverkning 
pågick parallellt under en övergångs-  
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Vattenförbrukning
Vattenförbrukningen har minskat markant  
under de senaste åren. Den största minsk-
ningen under året kom från verksamheterna 
i Italien och Thailand. I Italien har vi kunnat 
undvika och åtgärda vattenläckor. Upp-
samlingen av regnvatten bidrar positivt vid 
vår nya fabrik i Rayong, Thailand. 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2021202020192018201720162015

Vattenförbrukning

Redovisad vattenförbrukning
Omräknad baslinje inkl förvärv

m³

Avfall och farligt avfall
Under året har förbättringar skett inom våra 
avfalls-KPI:er. I synnerhet minskade den totala 
mängden rapporterat avfall med 9,5% jämfört med 
2020. Vidare har förbättringar skett i ökad mate-
rialåtervinning och lägre mängder deponi. 85% 
(84) av icke-farligt avfall återvanns medan 10% (8) 
gick till energiåtervinning. 4% (8) gick till deponi 
eller förbränning utan energiåtervinning. Electrolux 
Professional kommer att öka sina ansträngningar 
med avsikt att minska påverkan från avfall. 7% (10) 
av det avfall som genereras kategoriseras som 
farligt avfall. 

Icke-farligt avfall 

Avfall till energiÅtervinning
11%75%

Deponi
3%

Övrig återvinning
10%

Förbränning(utan  
     energiåtervinning)1%
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Icke-farligt 
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7% 93%
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 period i både den gamla och nya fabriken.  
Electrolux Professional kommer att fort-
sätta fokusera på energireducerande 
åtgärder.

För närvarande är 47% (48) av vår en-
ergiförbrukning förnybar. Under året kom 

100% av elförbrukningen vid våra produk-
tionsanläggningar från förnybara källor. Vi 
har installerat solpaneler på fabrikerna  
i Vallenochello, Modena och Rayong.  
Vi kommer att fortsätta att öka andelen  
förnybar energi.

Omräkning är gjord genom att sprida de första 
rapporterade emissionerna till tidigare år.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2021202020192018201720162015

Energiintensitet 
(förbrukning (MWh) per rapporterad
Mkr i nettoomsättning)
Mkr

Notera: År för förvärv överensstämmer 
inte helt med finansiell rapportering.

Omräkning är gjord genom att sprida de första 
rapporterade emissionerna till tidigare år.

Notera: År för förvärv överensstämmer 
inte helt med finansiell rapportering.

* Exklusive Unified Brands tillverkningsanläggningar och produktionsvolymer

2



S. 23Electrolux Professional – HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Hållbar verksamhet 

Till innehåll 

Ljungby
Troyes

Aubusson

Saint-Vallier

Carros

Sursee

Vallenoncello

Spilamberto

Rayong

Shanghai
Vicksburg

Weidman

Produktionsanläggningar

Den nya toppmoderna anläggningen 
i Thailand – ett grönt steg framåt
Electrolux Professionals 18 000 m2 stora nybyggda  
fabrik i Rayong, Thailand, färdigställdes under 2021. 
Den toppmoderna fabriken tillhandahåller tillverkning 
av professionella tvätt- och dryckeslösningar och 
innebär en bättre arbetsplats för de anställda, högre 
konkurrenskraft, avancerad logistik och möjlighet att 
skala upp produktionen vid framtida expansion.

Stor vikt har lagts på att adressera miljökonsekven-
serna vid tillverkning, förbättra medarbetarnas säker-
het och hälsa samt minska koldioxidavtrycket:

Fabriken i Rayong

Medarbetarnas säkerhet och hälsa
• Separata flöden för personal, inkom-

mande material och utgående färdiga 
produkter

• Effektiv naturlig och fläktventilation 
(skalbart mellan kylning/fläktventila-
tion)

• En matsal med kombinerad rekrea-
tionsområde ger ett mångsidigt 
utrymme

• Reflekterande glasfönster kombinerat 
med vitt tak och 100% självjusterande 
LED-ljus för 400 lux kapacitet.

Vattenförbrukning
• Regnvatten för toalettspolning och be-

vattning, utrustning för vattenprovning 
i slutet system 

Förnybar energi och  
energi hushållning
• Tak med solpanel
• Mätning och styrning av energi-

vektorer med Building Management 
System

2
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Våra medarbetare
Vår mission är att göra våra kunders dagliga arbetsliv enklare, mer lönsamt och verkligt 
hållbart. Detta kan bara uppnås genom vår största tillgång – våra medarbetare.

2
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Färdriktning för vår företagskultur

En engagerad arbetskraft
En begåvad och engagerad arbetsstyr-
ka är avgörande för genomförandet av 
företagets strategi. Vi strävar efter att 
attrahera och utveckla engagerade, 
nyfikna, passionerade och dedikerade 
medarbetare från olika bakgrunder vad 
gäller nationalitet, kön, ålder, erfarenhet 
och utbildning. Vi ska vara en ansvars-
full arbetsgivare för samtliga anställda. 

Medarbetarundersökning
Vi genomför årligen en omfattande 
koncernövergripande undersökning av 
medarbetarengagemang samt kvartals-
visa undersökningar av Net Promoter 
Score, så kallade eNPS-undersökningar. 

Den årliga mätningen Employee 
Engagement Survey (EES) ger viktiga in-
sikter för organisationen. 2020 och 2021 
var utmanande år både för koncernen 
och enskilda medarbetare, då pande-
min kraftigt påverkade vår verksamhet 
och vårt arbetsliv. 

Var besatt av kunden
Hos Electrolux Professional är våra kunder hjärtat i allt 
vi gör. Vi ser både våra externa kunder såväl som våra 
interna kollegor som kunder, och de påverkas alla av 
vårt agerande – och vi värdesätter båda lika mycket. 
Vårt mission speglar vår strävan att ständigt skapa bättre 
upplevelser för kunderna genom att lyfta och förbättra 
deras dagliga arbetsliv. Vi är stolta över att förstå våra 
kunders behov och är engagerade i att alltid sätta  
kunden i centrum med syfte att leverera kundvärde.

Var djärv
På Electrolux Professional har alla förtroendet att vidta 
åtgärder för att leverera bättre resultat. Vi tar risker med 
tillförsikt och stödjer modigt beslutsfattande som inspire-
rar till framsteg och tillväxt. Vi välkomnar nya perspektiv 
och idéer och närmar oss dem med ett öppet sinne. Vi 
uppskattar och respekterar våra kulturella skillnader och 
omfamnar alla människor – oavsett ras, etnicitet eller 
kön. Vi erkänner styrkan i mångfald samt strävar efter 
jämställdhet och större inkludering. 

Bygg förtroende
På Electrolux Professional tror vi att förtroende är viktigt 
både för affären och för att våra medarbetare ska trivas. 
Vi välkomnar sunda debatter och ärliga samtal där alla 
har en röst och uppmuntras att använda den, oavsett 
hierarki. Vi är ärliga när vi gör misstag och lär oss av  
våra motgångar. Vi söker engagemang och ansvarighet 
och värdesätter ärlighet, integritet och ägarskap – både 
hos oss själva och andra. Vi förstår kraften i att arbeta till- 
sammans för att kunna nå bättre resultat och strävar alltid 
efter att samarbeta för att hjälpa andra att leverera.

Agera hållbart
På Electrolux Professional vet vi hur vårt dagliga agerande 
kan ha betydelse för att forma ett bättre samhälle. Vi anser 
att utvecklingen av våra medarbetare är lika viktig som att 
bevara vår miljö och fattar beslut som speglar vår strävan 
att bygga en bättre framtid. Vi strävar efter att minska ne-
gativ miljömässig och social påverkan genom att förbättra 
vår hållbarhetsprestanda inom verksamheten och utveckla 
innovativa och hållbara lösningar som kan möjliggöra för 
framtida generationer att leva mer hållbart. Vi agerar alltid 
etiskt och kommer endast att samarbeta med partners 
som delar våra värderingar.

Under 2021 lanserade vi vägledande principer för att stödja vår mission 
och våra strategier genom att ge en vägledning för hur vi ska bete oss. 
Det är viktigt att tydligt ange vilka beteenden vi önskar för att kunna 
utveckla företagets identitet och kultur. Alla handlingar och beslut bör åter-
spegla och anpassas till dessa principer. Våra vägledande principer är:

76% 
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%

76% 73% 71% 
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Deltagandegraden 2021 var 91% (88) 
och 71% (73) av de 3 256 (2 954) anställ-
da som deltog var antingen nöjda eller 
mycket nöjda.  

Under 2021 genomförde vi eNPS-
under sökningar i april och i juli och såg 
en viss förbättring mellan dessa, vilket 
indikerar att handlingsplanerna leder 
oss i rätt riktning. 

Ett nytt och mer flexibelt arbetsliv
I takt med att länder har öppnat upp 
efter covid-nedstängningarna bestämde 
vi oss för att ta ställning till hur flexibla vi 
ska vara när det gäller val av arbets-
plats (t.ex. hemifrån). Vi bestämde oss 
för att vara djärva och visa förtroende 
för våra medarbetare. De, vars arbete 
så tillåter, kan välja var de arbetar upp 
till 80% av sin månatliga arbetstid. Vi 
rekommenderar och föredrar att alla 
anställda kommer till sin arbetsplats 
minst hälften av tiden. Vi tror att detta är 
viktigt både för samarbeten i olika grup-
per och för informella interaktioner.

En mångsidig och  
inkluderande organisation
Vi välkomnar och söker mångfald i alla 
dess aspekter. Det är av stor betydelse 
för våra affärer att vi har ett brett och 
mångsidigt perspektiv. Vi tror också att 
en öppen, rättvis och inkluderande ar-
betsmiljö kommer att ge ett ökat enga-
gemang och bidra till att våra anställda 
växer och utvecklas. Vi mäter jämställd-
het och vi har tydliga och övergripande 
mål för att öka den. Alla anställda ska 
behandlas i enlighet med sina förmågor 
och kvalifikationer i samtliga personal- 

Åldersfördelning, medarbetare*

<30

>50
9%

37%

30–50
54%

Könsfördelning*

Kvinnor
31%

Män
69%

Arbetskraftens fördelning*

Produktion
38%

Icke produktion
62%

Europa

67%

Asien/Stillahavs- 
regionen,  

Mellanöstern, Afrika

15%

Amerika

18%

Anställda per region

Jämställdhet, chefer*

Kvinnor
26%

Män
74%

ärenden, inklusive anställning, befor-
dran, lön, utbildning och uppsägning. 

Som en del i vårt åtagande att ha en 
mångsidig och inkluderande arbetsplats 
har vi nolltolerans mot trakasserier och 
mobbning. Alla anställda måste be-
handla varandra med respekt, värdighet 
och vanlig hövlighet. 

Vårt etiska ramverk har utformats för 
att ge vägledning till våra anställda när 
de tillämpar Electrolux Professionals 
uppförandekod.

Rapportering av överträdelser
Samtliga anställda kan rapportera ett 
beteende som, de i god tro, anser vara 
ett brott mot lagar eller uppförande- 
koden till sin chef eller enligt lokalt fast-
ställda förfaranden. Överträdelser mot 
uppförandekoden eller koncernpolicyer 
kan också rapporteras via webbverkty-
get EthicsPoint från en tredjepartsleve-
rantör. Den som anmäler en överträdel-
se ska, i den utsträckning det är lagligt 
tillåtet, ha möjlighet att vara anonym. 

En säker och hälsosam arbetsplats
Med utgångspunkten att våra medar-
betare är den enskilt viktigaste faktorn 
för att nå långsiktig framgång, är vi fast 
beslutna att ständigt vidareutveckla 
arbetsmiljön så att den möjliggör håll-
bara resultat och utveckling och att alla 
medarbetare kan prestera optimalt.. 

Vårt engagemang för hälsa och 
säkerhet går längre än att säkerställa 
efterlevnad av regler och lagstiftning. 
Koncernens arbetsplatsdirektiv beskri-
ver minimikrav för miljö- och arbetsför-
hållanden för alla anställda. 

Antal anställda
Den 31 december 2021 hade Electrolux 
Professional 4 015 anställda i 33 länder 
(inklusive Unified Brands). Vi har tolv 
produktionsanläggningar inklusive 
FoU-center. Flest anställda finns i Italien, 
USA och Sverige. Antalet anställda öka-
de avsevärt i USA till följd av förvärvet 
av Unified Brands i december 2021. 

EES mätning  
deltagandegrad 2021

91% (88) 

* Exklusive Unified Brands
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Uppförandekod
Electrolux Professionals uppförandekod 
är grundläggande för vår verksamhet. 
Den fungerar som en introduktion till 
våra viktigaste policyer och principer, 
och vägleder vårt arbetssätt. Utbildning 
i uppförandekoden är obligatorisk för 
alla medarbetare. Under 2021 deltog 
cirka 1 300 medarbetare i utbildning i 
uppförandekoden, vilken även inklu-
derar ämnen som antikorruption och 
mänskliga rättigheter

Electrolux Professional har också 
antagit policyer gällande miljö- och 
arbetsplatsfrågor samt korruption. Poli-
cyer gällande medarbetare, arbetsplat-
sen, korruption, miljö och skatter omfat-
tas 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  
Compact, 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 verksamhet.

Vi tolererar inte barnarbete, tvångs-
arbete, diskriminering, trakasserier eller 

övergrepp. Vi ska tillhandahålla anstän-
diga arbetstider och löner, föreningsfri-
het och kollektivavtal.

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 öp-
pen och transparent dialog direkt med 
medarbetarna och i förekommande 
fall med deras ombud. Detta inkluderar 
föreningsfrihet och rätten till kollektiva 
förhandlingar. 

Korruption, mutor och oetisk  
verksamhet
Vi 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
Vår skattepolicy beskriver hur skatte- 
relaterade frågor ska hanteras. Målet är 
att alltid betala korrekt skattebelopp i 
berört land samt att uppträda oantast-
ligt och lösa eventuella meningsskiljakt-
igheter med lokala skattemyndigheter 
och andra statliga organisationer på ett 
konstruktivt och positivt sätt 

Rapportering av oegentligheter
Oegentligheter och brott mot upp-
förandekoden eller koncernpolicyerna 

kan rapporteras digitalt anonymt via 
visselblåsarplattformen eller direkt 
till lämplig person eller funktion inom 
koncernen. 

Leverantörskedjan
Hållbarhetsrisker i leverantörskedjan 
hanteras genom att fastställa krav inom 
kvalitet, produktsäkerhet, efterlevnad av 
kemikaliehantering, socialt ansvar och 
miljö. Vi förväntar oss att våra leve-
rantörer följer principerna i vår uppfö-
randekod och arbetsplatsstandard för 
leverantörer. Dessa policyer följer de 
krav om uttalas i olika ramverk, däri-
bland ILOs grundläggande konventio-
ner och OECDs riktlinjer för multinatio-
nella företag. 

De sociala- och miljömässiga krav vi 
ställer på våra leverantörer fastställs i 
vår arbetsplatsstandard för leverantö-
rer. Utifrån aktuell risknivå vidtas defi-
nierade due diligence-aktiviteter.

Electrolux Professional reviderar sin 
befintliga leverantörsbas. Under 2020 
införde vi utöver kvalitetsavsnitten, även 
avsnitt om miljö samt hälsa och säkerhet 
i revisionen. 

Under 2021 har vårt kvalitetssäkrings-
team för leverantörer genomfört utbild-
ningar inom mänskliga och arbetsrätts-
liga rättigheter. Under året har vi även 
testat att integrera en social screening 
som en del av leverantörsrevisionerna.  
Denna arbete kommer att fortsätta 
under 2022.

En bra, hållbar relation med de intressenter som är berörda av vår verksamhet är  
avgörande för att vi ska kunna leverera i enlighet med våra strategiska mål. Vi markerar 
vårt åtagande och söker intressenternas förtroende genom olika aktiviteter och hand-
lingsplaner. Electrolux Professional har undertecknat FNs Global Compact som förbinder 
oss att tillämpa de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-
korruption och miljö.

Etik och relationer3
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Våra intressenter
Electrolux Professional uppskattar det förtroende våra intressenter visar oss. Konsekvensanalyser och strategiska bedöm-
ningar utgör i kombination med intressenternas förväntningar grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi övervakar de över-
gripande trenderna i samhället och samarbetar med externa partners för att kunna bidra till ytterligare förbättringar. 

Electrolux Professional stödjer Electrolux Food 
Foundation, som är en oberoende, icke-vinst- 
drivande organisation som stödjer initiativ för att 
inspirera till mer hållbara livsmedelsval hos konsu-
menter och professionella aktörer, samt fungerar 
stödjande för behövande i närsamhällen.

Eftersom mat är en viktigt och omdebatterad 
del i kampen mot klimatförändringarna ligger 
stiftelsens fokus i linje med Electrolux Professionals 
hållbarhetsåtagande.

Electrolux
Food Foundation

INTRESSENT TYP AV DIALOG VIKTIGA FRÅGOR GENERAT 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

• Total ägandekostnad
• Utrustningens övergripande 
tillförlitlighet

• Ergonomi, och design med  
användaren i centrum

• Ökade hygienkrav

• Enklare arbetsliv, lönsamhet och 
låg förbrukning & miljöpåverkan-
Läs mer i årsredoivsningen på 
sidorna 28–32. 

Medarbetare 

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

• Systematisk dialog via vår med- 
arbetarutvärderingsprocess

• Medarbetarenkät 

• Hälsa och säkerhet
• Mångfald och inkludering
• Medarbetarutveckling

• Konkurrenskraftig ersättning,  
hållbar arbetsmiljö, lärande  
och utveckling.

Läs mer på sidorna 3, 24–26. 

Investerare  
och ägare

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

• Etisk affärspraxis
• Mångfald och inkludering 
• Hälsa och säkerhet
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hantering av leverantörskedjan

• Minskade risker och långsiktigt 
värdeskapande.  
Läs mer på sidan 3 och i  
årsredovisningen på sidorna  
168–171. 

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 3 och 27  
och i årsredovisningen på  
sidan 49. 

Samhälle och 
lokalsamhälle

• Kontakter med lokala samhällen 
om lokala miljökrav

• Kontakter för att få kunskap om 
opinion och lagförändringar

• Miljöpåverkan
• Samhällspåverkan
• Bidrag till lokalsamhället

• Skatter och minskat koldioxid- 
avtryck.  
Läs mer på sidorna 3, 8-9. 

Akademin  
och frivillig-
organisationer

• Deltar i nätverk, möten och  
samarbeten

• Hållbar innovation
• Strategiska samarbeten
• Ömsesidiga fördelar

• Ömsesidiga fördelar och  
utveckling av möjligheter. Läs mer 
nedan och i årsredovisningen på 
sidan på sidan 15. 

.
Ramverk för styrning av hållbarhet, GRI-index och resultat finns på sidorna 29–36. 

Matsvinn är en global fråga som har stått i centrum för 
Electrolux Professional sedan 2016.
Konceptet ”Zero waste, all taste” lanserades för att visa hur även billiga 
basvaror som ofta slängs kan användas för att skapa en gourmetmeny.
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Om rapporten
Ramverk för rapporteringen
Rapporten har upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen om lagstad-
gad hållbarhetsredovisning. Rapportens 
målgrupp är främst aktie ägare och 
andra intressenter. Huvudintressenter-
na har identifierats genom bedömning 
av påverkansgrad från, eller på, vår 
verksamhet. Electrolux Professionals 
hållbarhetsrapport har upprättats i en-
lighet med GRI, Core. Se GRI-index på 
sidorna 35–36. Electrolux Professional 
har genomfört en väsentlighetsana-
lys för att fastställa de mest relevanta 
hållbarhetsområdena i vår värdekedja. 
Vi har också satt upp hållbarhetsmål 
för att lyfta fram våra ambitioner inom 
ett antal specifika områden. Electrolux 
Professional har undertecknat FN:s 
Global Compact och redovisar framsteg 
inom de tio principerna i denna rapport. 

Extern granskning
Våra revisorer, Deloitte har gjort en 
översiktlig granskning av hållbarhets- 
redovisningen. Se sidan 37 för revi-
sorns rapport. 

Rapportens omfattning
• Hållbarhetsrapporten publiceras varje 

år. Denna rapport omfattar data av- 
seende kalenderåret 2021.

• Unified Brands exkluderas från denna 
rapport. Under 2022 avser vi att 
utvärde när/hur Unified Brands ska 
integreras.

• Miljödata i rapporten omfattar 11* (13) 
tillverkningsanläggningar samt samtli-
ga FoU- och logistikcentra och kontor 
där vi har tillverkningsanläggningar. 
De förvärv vi gjort sedan 2015, på-
verkar diverse indikatorer alltefter som 

verksamheterna inkluderas i redovis-
ningen. 

• Den medarbetardata som redovisas 
avseende GRI 102-8 och 102-9, och 
400-sektionen, täcker hela koncernen 
(exklusive Unified Brands). Eftersom 
medarbetardata samlas in från olika 
system kan mindre avvikelser i antal 
medarbetare förekomma vid en viss 
tidpunkt.

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

Antaganden och beräkningar
Emissionsfaktorerna baseras på de 
emissionsfaktorer för 2021 som IEA 
(International Energy Agency) publice-
rat. Värdena som används i rapporten 
är förskjutna med en treårsperiod (2018 
års siffror för 2021). Vi använder noll 
som emissionsfaktor för användning av 
förnybar energi.

Electrolux Professional tillämpar 
försiktighetsprincipen i sin hållbarhets-
rapportering och hållbarhetsstyrning, 
vilket innebär att vi är försiktiga när vi 
tillämpar uppskattningar. När uppskatt-
ningar 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-korruptionspolicy och 
rutiner: inkluderar antal medarbetare.

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 49. 

GRI 303-4 Vattenutsläpp: Dagvatten 
som inte samlas upp eller används räk-
nas inte som vattenutsläpp om det går 
in våra dagvattenavlopp.

GRI 306 Avfall: Endast rapportering om 
ämnesupplysning.
306-3 Avfall genererat: Information om 
ämneshantering exkluderat.

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

GRI 403-9 Arbetsrelaterade skador: 
Inkluderar förlorad arbetstid på grund 
av skador. Medarbetare och tillfälligt 
anställda ingår. Medarbetare som arbe-
tar på tillverkningsanläggningar ingår 
enligt lokalt urval. På vissa platser ingår 
inte vissa tjänstemän på grund av lokala 
rapporteringsrutiner. 

GRI 405-1 Mångfald inom styrelse, led-
ning och bland anställda: Medel antal 
anställda används för könsfördelning. 
Årsuppgifter insamlade från lokala/regi-
onala HR-system används som ålders-
fördelningsdata. 

*  Under 2021 förvärvade Electrolux Professional 
Unified Brands. Företaget har cirka 600 anställda 
och driver två tillverknings- och FoU-anläggningar. 
Unified Brands ingår inte i 2021 års rapportering

Noter till hållbarhetsredovisningen

Hållbarhetsledning och styrning
Styrelsen beslutar om strategi, inrikt-
ning och de övergripande målen för 
koncernens hållbarhetsarbete. Koncern-
ledningen definierar och implemente-
rar rutiner. Den lokala ledningen och 
affärsfunktionerna har ett delegerat 
ansvar för implementeringen av kon-
cernpolicyer samt riskreducering och 
riskprestanda.

Koncernens hållbarhetsfunktion stöd-
jer verksamheten genom att identifiera 
prioriterade och strategiska hållbarhets-
frågor och hjälper till att integrera dem i 
verksamheten. Koncernens hållbarhets-
funktion övervakar även övergripande 
resultat genom dialog, data och gransk-
ningsresultat. 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.

https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
https://www.electroluxprofessional.com/corporate/sv/electrolux-professional-publicerar-ars-och-hallbarhetsredovisning-2021/
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Bakgrundsinformation
Taxonomin ska stödja en övergång till 
en ekonomi som är förenlig med miljö-
målen inom EU. Taxonomin innehåller  
definitioner av vilken ekonomisk verk-
samhet som omfattas av taxonomin 
samt tekniska granskningskriterier för 
ekonomiska verksamheter som klassi-
ficeras som miljömässigt hållbara.  
Det finns inga krav att rapportera om 
hållbara aktiviteter för 2021.

Electrolux Professional tillhandahål-
ler professionella lösningar för storkök, 
dryck och tvätt med ett brett spektrum 
av kunder globalt, från restauranger 
och hotell till sjukvård, skolor och andra 
serviceinrättningar. Det finns inga speci-
fika granskningskriterier för tillverkare av 
professionell utrustning till storkök, dryck 
och tvätt relaterade till begränsning 
av-, och anpassning till, klimatföränd-
ringarna (inklusive möjlighet att påverka 
verksamhet inom en annan sektor). 
Electrolux Professional är medveten 
om att EU:s taxonomiramverk är under 
utveckling och att vår rapportering 
kommer att utvecklas i takt med att fler 
mål antas och mer vägledning/praxis 
etableras. Koncernen är också med-
veten om att EU överväger att införa 
ytterligare tekniska granskningskriterier. 
För närvarande är ingen av Electrolux 
Professionals produkter eller tjänster 
förknippade med ekonomiska aktiviteter 
som omfattas av EU:s taxonomiförord-
ning.

Electrolux Professional har skapat en 
intern indikator för att återspegla teknis-
ka lösningar som vi anser ger möjlighe-
ter till koldioxidminskning. Avsikten är att 
spåra produkter som ur en mer teknisk 
synvinkel kan stödja minskningen av kol-
dioxidutsläppen. Se sid 59–60, 64-65.

Bedömning av efterlevnad  
av förordningen
Taxonomin innehåller definitioner av vil-
ken ekonomisk verksamhet som omfat-
tas av den, samt tekniska gransknings-
kriterier för ekonomisk verksamhet som 
klassificeras som miljömässigt hållbar.

Electrolux Professional har gjort en 
granskning av aktiviteter som poten-
tiellt kan betraktas som miljömässigt 
hållbara, baserat på tillgängliga 
tekniska granskningskriterier. Electrolux 
Professional bedömer att ekono-
misk verksamhet där sådana tekniska 
granskningskriterier finns tillgängliga 
omfattas av taxonomin.

Omsättning
Det finns tillgängliga granskningskri-
terier inom EU:s taxonomi för hushålls-
apparater med energikravmärkning i 
enlighet med förordning (EU) 2017/1369. 
Electrolux Professional säljer produk-
ter som omfattas av denna definition, 
men anser oss inte vara tillverkare inom 
ramen för taxonomin. Enligt Electrolux 
Professionals tolkning av EU:s taxonomi 
omfattas endast produkter tillverkade i 
egen regi. 

Electrolux Professional har inte identi-
fierat någon verksamhet som genererar 
omsättning och omfattas av taxonomin.

Kapitalutgifter (CAPEX) och  
driftsutgifter (OPEX)
Eftersom ingen av Electrolux Profes-
sionals omsättning anses omfattas av 
taxonomin, finns det heller inga CAPEX/
OPEX relaterade till tillgångar eller 
processer som är förknippade med 
ekonomiska aktiviteter som omfattas av 
taxonomin. Det finns inte heller några 
CAPEX/OPEX som gör att verksamheter 

som omfattas av taxonomin ska anpas-
sas till taxonomin.

Det är tillåtet att inkludera CAPEX/
OPEX för inköp av varor och tjänster 
från verksamheter som omfattas av tax-
onomin. Koncernen har identifierat 0,8% 
CAPEX som anses klassificeras som 
byggnader och återfinns i punkterna 7.3, 
7.5 och 7.6 i bilaga I till den delegerade 
förordningen avseende klimatmålen. Ef-
tersom det inte finns någon information 
tillgänglig från leverantörer angående 
förenlighet med taxonomin, rapporterar 
dock Electrolux Professional inte någon 
CAPEX/OPEX som omfattas av taxono-
min för 2021.

Redovisningspolicyer 
Omsättning
Omsättning definieras som nettoom-
sättning från produkter och tjänster 
och motsvarar total nettoomsättning i 
Konsoliderad rapport över totalresultat. 
Se sidan 99.

Kapitalutgifter (CAPEX)
Kapitalutgifter utgörs av årets tillägg till 
materiella, immateriella och nyttjande-
rättstillgångar inklusive rörelseförvärv. 
Förvärvad goodwill ingår inte. Se not 8, 
12 och 13.

Driftsutgifter (OPEX)
Driftsutgifter motsvarar icke-aktive-
rade direkta kostnader relaterade till 
kostnader för FoU inklusive avvikelser, 
kostnader för renovering av byggna-
der/kontor, korttidsleasing, underhålls 
eller reparationskostnader av bygg-
nader/kontor/produktionsutrustning/
gaffeltruckar/lagerutrustning mm samt 
kostnader för städning av anläggningar 
och testkörning av maskiner.

Redovisning i enlighet med  
EU:s taxonomiförordning

Nyckeltal

Totalt 
(Mkr)

Verksamhet som omfattas 
av taxonomin (%)

Verksamhet som inte om-
fattas av taxonomin (%)

Omsättning 7 862 0 100
Kapitalutgifter 2 401 0 100
Driftsutgifter 417 0 100
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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

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
2021 7 864 905 4 426 17 675 30 870 16 310 14 560 30 870

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

Omräknat baslinje för 2017 är 34 709 MWh. Detta innebär en minskning med 11% sedan 2017 med jämförbar baslinje.

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

2017 2018 2019 2020 2021

Kommunalt vatten – köpt 82 96 94 83 67
Grundvatten 1 1
Ytvatten 1
Totalt 82 96 94 84 69

1)  1 megaliter är lika med 1 000 m³
2)  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.  

Omräknat baslinje för 2017 är 94 548 m³. Detta innebär en minskning med ¨27% sedan 2017 (med jämförbar baslinje).

Egen rapportering - produkters vattenförbrukning

2019 2020 2021*

Produkters vattenförbrukningseffektivitet jämfört med 2019 0% 1,5% 2,3%

Inkluderar endast disk- och tvättmaskiner. Målet är att förbättra effektiviteten med 8% till slutet av 2025 (basår 2019).
*  Motsvarar besparingar på 2 017 miljoner liter vatten (baserat på årliga försäljningssiffror, förbrukningsdata och förväntat antal cykler  

under produktens livslängd).

Det totala vattenutsläppet till alla områden i megaliter1, 2

2017 2018 2019 2020 2021

Tredjepartsdestinationer
Icke renat 45 48 50 42 36
Förbehandlat 28 29 25 33 26

Färskt ytvatten
Icke renat 0 0 0 0 0
Förbehandlat 0 0 0 0 0

Totalt 73 77 74 75 62

1)  Siffrorna är baserade på tekniska uppskattningar och data från anläggningarna.
2)  Electrolux Professional har inget vattenutlopp i områden med vattenrisk.
Obs! Dagvatten som inte samlas in eller används räknas inte som vattenutsläpp om går in i våra dagvattenavlopp.
Obs! Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019.
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GRI 306-31, 2,3 

2021 Kton

% av 
icke-farligt 

avfall
 Åter - 

vinning (%) Avyttring

Icke-farligt avfall
Deponi 0,14 3% 3%
Förbränning (utan energiåtervinning) 0,03 1% 1%
Avfall till energi 0,46 11% 11%
Återvinning 3,20 75% 75%
Övrig återvinning 0,44 10% 10%
Totalt icke-farligt avfall 4,27 100% 85% 15%

2021 Kton

% av 
icke-farligt 

avfall
 Åter-

vinning

Farligt avfall
Avyttring utan energiåtervinning 0,11 36%
Återvinning 0,13 42% 42%
Övrigt/ospecificerat 0,06 21%
Totalt farligt avfall 0,30 100% 42%

2021 (kiloton)

Icke-
farligt 
avfall

Farligt  
avfall Totalt % av totalt

Totalt
Avyttring utan energiåtervinning 0,18 0,11 0,29 6%
Avfall till energi 0,46 0,46 10%
Återvinning 3,64 0,13 3,77 82%
Övrigt/ospecificerat 0,06 0,06 1%
Totalt 4,27 0,30 4,58 100%
Procentandel av totalt 93% 7%

1)  Allt avfall skickas till och från extern avfallsanläggning.
2)  Endast uppgifter avseende 2021 redovisas.
3)  Data för Louisville baseras på tekniska uppskattningar.

Utsläpp och avfall

Kton 2017 2018 2019 2020 2021

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

Totalt CO₂eq 2,7 3,5 3,8 3,1 3,4
Egen  
rapportering

Användning av HFC/HFO gaser 
(ton) 18,6 16,1 17,5

1)  Inkluderar utsläpp från energianvändning och användning av köldmedia.
2)  Utsläpp från naturgaser definieras som förbränning av gas med noll CO2-innehåll.
Obs!  Baslinjen är inte helt jämförbar, eftersom fem förvärvade anläggningar lagts till i rapporteringen för 2018 och 2019.  

Omräknat baslinje för 2017 är 4 269 ton CO2. Detta innebär en minskning med 20% sedan 2017 med jämförbar baslinje.
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Medarbetardata

Personaldata, allmänt 
Totalt antal  
anställda¹
2021

Köns- 
fördelning

Anställda inom  
produktion/

ej produktion
Anställnings- 

kontrakt
Anställnings- 

typ

Anställda 
med  

kollektivavtal2
Personal omsättning 

och rekrytering3

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

3 438 69% 31% 38% 62% 2% 98% 95% 5% 49% 10% 8%

1)  GRI 102-7   2) GRI 102-41   3) GRI 401-1

Notera:  Information baseras på årsskiftesdata som samlats in från centrala, lokala eller regionala HR-system, exklusive Unified Brands.

Arbetshälsa och säkerhet
GRI 403-9

2021 2020 2019 2018 2017

Antal arbetsrelaterade dödsfall 0 0 0 0 0
Antal allvarliga skador >6 månader 0 0 1 0 0
Antal arbetsrelaterade skador (LTIR) 14 19 25 16 12
Arbetstimmar (tusen timmar) 4 062 3 453 3 569 3 770 2 537
Andel dödsfall till följd av arbetsskador 0 0 0 0 0
Andel allvarliga arbetsskador (exkl. dödsfall) 0 0 0,1 0 0
Andelen skador som leder till förlorad arbetstid (LTIR)1 0,69 1,10 1,40 0,85 0,95

1) Skador med förlorad arbetstid per 200 000 arbetade timmar.
Obs!  De vanligaste skadorna var skärsår och skrubbsår på händerna (8 av 14). Den vanligaste skadade kroppsdelen var handen eller armen (8 av 14).  

Mer allvarliga risker förknippades med gaffeltruckar och maskiner. Flest skador som ledde till frånvaro skedde vid monteringslinjerna under 2021. 

Reaktiva, förebyggande och proaktiva åtgärder hanteras inom våra riktlinjer för hälsa och säkerhet (se sidan 67).

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

Antal utbildningstimmar  
per anställd 2021

Andel som fick resultat- och karriär-
utvecklingssamtal 2021

Utbildning i uppförandekoden  
under 2021

2021

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 7,7 6,6 7,4 63% 65% 64% 1 313 1 326 38%

1)  Totalt antal medarbetare enligt GRI 102-7.
2)  Inkl 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
GRI 405-1 Jämställdhet i beslutsfattande grupper och övriga  
anställda Könsfördelning Åldersfördelning

2021 Män Kvinnor <30 år 30–50 år >50 år 

Styrelse1 57% 43% 29% 71%
Koncernledning 92% 8% 23% 77%
Inkl. utökade koncernledningen 82% 18% 18% 82%
Medarbetare² 69% 31% 9% 54% 37%
Ledande positioner 74% 26% 2% 57% 41%

1)  Inkluderar inte arbetstagarrepresentanter.
2)   Åldersfördelningsdata baseras på uppgifter per årsskiftet insamlade från lokala/regionala HR-system.
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GRI-index
Global Reporting Initiative (GRI)-index ger vägledning om var informationen i denna rapport finns.

Organisationsprofil
Sida/information 
årsredovisningen Sida/information

GRI 102-1 Företagets namn 93 Electrolux Professional AB (publ)
GRI 102-2 Företagets produkter och varumärken 26–44 se årsredovisningen
GRI 102-3 Huvudkontorets placering 93 Stockholm
GRI 102-4 Länder där företaget har verksamhet 31, 51 se årsredovisningen
GRI 102-5 Ägarstruktur och organisation 93, 168–170 se årsredovisningen
GRI 102-6 Marknader där företaget verkar 31 se årsredovisningen
GRI 102-7 Företagets storlek 3, 31, 36, 42, 51, 54, 

99–101
se årsredovisningen

GRI 102-8 Information om företagets anställda 54 26
GRI 102-9 Leverantörskedjan 48, 61, 69–70 se årsredovisningen och sid 28
GRI 102-10 Betydande förändringar i företaget och/eller  

leverantörskedjan under rapporteringsperioden
19, 36, 93, 143, 160 se årsredovisningen

GRI 102-11 Försiktighetsprincipen 160 30
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
69 27

STYRNING
GRI 102-18 Styrningsstruktur 73–83 se årsredovisningen
GRI 102-40 Intressentgrupper 70 28
GRI 102-41 Andel anställda som omfattas av kollektivavtal 164 34
GRI 102-42 Identifiering och urval av intressenter 160 30
GRI 102-43 Tillvägagångssätt för kommunikation med intressenter 70 28
GRI 102-44 Väsentliga frågor som lyfts av intressenterna samt hantering  

av dessa
70 28

OM RAPPORTEN – URVAL OCH BEGRÄNSNINGAR
GRI 102-45 Enheter som ingår i rapporteringen 150–151 se årsredovisningen
GRi 102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll  

och avgränsningar
56–57, 61, 70 4–5, 10, 28

GRI 102-47 Identifierade väsentliga hållbarhetsfrågor 56–57 4–5, 7
GRI 102-48 Justeringar av tidigare lämnad information 160 30
GRI 102-49 Väsentliga förändringar från tidigare redovisningar 160 30
GRI 102-50 Rapporteringsperiod 160 30
GRI 102-51 Datum för den senaste publicerade redovisningen 160 30
GRI 102-52 Redovisningscykel 160 30
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 160 30
GRI 102-55 GRI-index 165–166 35–36
GRI 102-56 Granskning av extern part 167 37

Allmän information (2016)

mailto:sustainability@electroluxprofessional.com
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Sida/information  
årsredovisningen

Sida/ 
information

GRI 201 Ekonomiskt resultat (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 3, 8–9, 168 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 53–54, 69, 73, 79 25–27 
GRI 205-2 Kommunikation och utbildning om policyer  

och procedurer avseende korruption 
69, 164 27, 34

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

och utvärdering
56–68, 70, 95 4–22, 28

GRI 302-1 Energiförbrukning inom företaget Inkl. från 2019: Spilamberto, 
Carros och Louisville
Inkl. från 2018: Rayong (dryck) 
och Shanghai 
Övriga tillverkningsenheter 
inkluderade 2015 eller tidigare 

162 32

GRI 303 Vatten och avloppsvatten (2018)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 56–57, 59, 61–68, 70, 95 4–5, 7, 10–22, 

28
GRI 303-3 Vattenuttag Inkl. från 2019: Spilamberto, 

Carros och Louisville
Inkl. från 2018: Rayong (dryck) 
och Shanghai 
Övriga tillverkningsenheter 
inkluderade 2015 eller tidigare

162 32

GRI 303-4 Vattenutsläpp 162 32
GRI 305 Utsläpp (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 56–68, 70, 95 4–22, 28
GRI 305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) Inkl. från 2019: Spilamberto, 

Carros och Louisville
Inkl. från 2018: Rayong (dryck) 
och Shanghai 
Övriga tillverkningsenheter 
inkluderade 2015 eller tidigare

163 33

GRI 305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2) 163 33
GRI 306 Avfall (2020)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 56–57, 59, 61–68, 70, 95 4–5, 7, 10–22, 

28
GRI 306-3 Avfall genererat Data redovisas endast för 2021 

GRI 306: Avfall 2020. 
163 33

GRI 401 Anställning (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 52–54, 56–59, 61, 66–70 4–7, 10, 20-28
GRI 401-1 Rekrytering och personalomsättning 164 34
GRI 403 Arbetshälsa och säkerhet (2018)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 52–54, 56–59, 61, 66–70 4–7, 10, 20-28
GRI 403-9 Arbetsrelaterade skador 164 34
GRI 404 Utbildning 2016
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 52–54, 56–58, 61, 69–70 4–6, 10, 24–28
GRI 404-1 Antal utbildningstimmar per anställd i genomsnitt  

per år
164 34

GRI 404-3 Procentandel av anställda som får regelbundna  
resultat- och karriärutvecklingssamtal

164 34

GRI 405 Mångfald och jämställdhet (2016)
GRI 103 1/2/3 Ledningens strategi 52–54, 56–59, 61, 69–70 4–7, 10, 20-28
GRI 405-1 Mångfald inom styrelse, ledning och bland anställda 164 34

Könsfördelning 164 34

Områdesspecifika indikatorer
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Revisorns rapport över översiktlig granskning av 
hållbarhetsredovisning samt yttrande avseende 
den lagstadgade hållbarhetsrapporten
Till Electrolux Professional AB (publ), org.nr 556003-0354

Inledning
Vi har fått i uppdrag av styrelsen 
och företagsledningen i Electrolux 
Professional AB (publ) att översiktligt 
granska Electrolux Professional ABs 
hållbarhetsredovisning för år 2021. Fö-
retaget har definierat hållbarhetsredo-
visningens omfattning i samband med 
innehållsförteckningen i årsredovisning-
en varav den lagstadgade hållbarhets-
rapporten definieras på sidan 95.

Styrelsens och företagsledningens 
ansvar
Det är styrelsen och företagsledning-
en som har ansvaret för att upprätta 
hållbarhetsredovisningen inklusive den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten i 
enlighet med tillämpliga kriterier respek-
tive årsredovisningslagen. Kriterierna 
framgår på sidan 160 i hållbarhetsre-
dovisningen, och utgörs av de delar av 
ramverket för hållbarhetsredovisning 
utgivet av GRI (Global Reporting Initia-
tive) som är tillämpliga för hållbarhets-
redovisningen, samt av företagets egna 
framtagna redovisnings- och beräk-
ningsprinciper. Detta ansvar innefattar 
även den interna kontroll som bedöms 
nödvändig för att upprätta en hållbar-
hetsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala en slutsats om 
hållbarhetsredovisningen grundad på 
vår översiktliga granskning och lämna 

ett yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Vårt uppdrag är 
begränsat till den historiska information 
som redovisas och omfattar således inte 
framtidsorienterade uppgifter.

Vi har utfört vår översiktliga gransk-
ning i enlighet med ISAE 3000 Andra 
bestyrkandeuppdrag än revisioner och 
översiktliga granskningar av historisk 
finansiell information. En översiktlig 
granskning består av att göra förfråg-
ningar, i första hand till personer som är 
ansvariga för upprättandet av hållbar-
hetsredovisningen, att utföra analytisk 
granskning och att vidta andra översikt-
liga granskningsåtgärder. Vi har utfört 
vår granskning avseende den lagstad-
gade hållbarhetsrapporten i enlighet 
med FARs rekommendation RevR 12 
Revisorns yttrande om den lagstadga-
de hållbarhetsrapporten. En översiktlig 
granskning och en granskning enligt 
RevR 12 har en annan inriktning och en 
betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en 
revision enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i 
övrigt har.

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 
(International Standard on Quality Con-
trol) och har därmed ett allsidigt system 
för kvalitetskontroll vilket innefattar 
dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende efterlevnad av yrkesetiska 
krav, standarder för yrkesutövningen 
och tillämpliga krav i lagar och andra 
författningar. Vi är oberoende i för-
hållande till Electrolux Professional AB 

enligt god revisorssed i Sverige och har 
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas 
vid en översiktlig granskning och 
granskning enligt RevR 12 gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan 
säkerhet att vi blir medvetna om alla 
viktiga omständigheter som skulle kunna 
ha blivit identifierade om en revision 
utförts. Den uttalade slutsatsen grun-
dad på en översiktlig granskning och 
granskning enligt RevR 12 har därför inte 
den säkerhet som en uttalad slutsats 
grundad på en revision har.

Vår granskning av hållbarhetsredo-
visningen utgår från de av styrelsen 
och företagsledningen valda kriterier, 
som definieras ovan. Vi anser att dessa 
kriterier är lämpliga för upprättande av 
hållbarhetsredovisningen.

Vi anser att de bevis som vi skaffat 
under vår granskning är tillräckliga och 
ändamålsenliga i syfte att ge oss grund 
för våra uttalanden nedan.

Uttalanden
Grundat på vår översiktliga granskning 
har det inte kommit fram några om-
ständigheter som ger oss anledning att 
anse att hållbarhetsredovisningen inte, 
i allt väsentligt, är upprättad i enlighet 
med de ovan av styrelsen och företags-
ledningen angivna kriterierna.

En lagstadgad hållbarhetsrapport har 
upprättats.

Stockholm den 29 mars 2022

Deloitte AB

Jan Berntsson
Auktoriserad revisor

Adrian Fintling 
Specialistmedlem i FAR
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Post och besöksadress: Franzéngatan 6,  
112 51 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 varje dag.  
Våra lösningar och produkter tillverkas i 12 fabriker i sju länder och säljs i mer än 110 länder.  

År 2021 hade Electrolux Professional en global försäljning på 7,9 miljarder kronor och ca 4 000 anställda.  
Mer information finns på www.electroluxprofessional.com/corporate
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