


  
Vår årsredovisning är en detaljerad redo-

visning av företagets finansiella resultat 

och hållbarhetsresultat, risker, strategi 

och styrning. Den inkluderar vår kon-

cernredovisning och våra externt revide-

rade ESG-siffror. Den beskriver också hur 

vi arbetar för att nå våra vetenskapsba-

serade och andra miljömål samt våra 

hälsorelaterade och sociala ambitioner. 

Från och med 2022 redovisar vi våra kli-

matrisker och möjligheter enligt TCFD:s 

rekommendation. Denna rapport redo-

gör för de framsteg vi har gjort under 

året mot att uppfylla principerna i FN:s 

sociala utvecklingsmål. Rapporten är 

också vår hållbarhetsredovisning enligt 

kravet i avsnitt 99a och 99b i den danska 

årsredovisningslagen. Se vår lagstad-

gade rapportering om §99a på sidan 9 

(affärsmodell), sidan 29-32 (klimatrela-

terade risker), sidan 56-65 (policyer, åt-

gärder, ledningssystem och förvänt-

ningar för framtiden), sidan 128-145 

(ESG-nyckelsiffror). Se vår lagstadgade 

redovisning om §99b på sidan 137 

och 140. 

www.arla.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claus Fenger, som en av våra 8 492 

ägare, ligger i framkant när det gäller att 

ställa om mjölkproduktionen till att bli 

mer hållbar och klimatvänlig. Hans 500 

Holstein-kor övervakas noggrant för alla 

aspekter av deras hälsa, välbefinnande 

och effektivitet. Han mjölkar korna med 

hjälp av mjölkningsrobotar, följer deras 

utfodring med 3D-kameror och  

mäter deras individuella metanutsläpp. 

Tillsammans med forskare från Århus 

universitet använder han alla data han 

samlar in för att identifiera de kor som är 

mest klimateffektiva och avla på dem. I 

framtiden kommer alla Arlaägare att 

kunna ha nytta av resultatet av denna 

forskning i sitt arbete med att förbättra 

hållbarheten. 

 

 

  

 
På förstasidan  

Claus Fenger 

www.arla.com
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tt utmanande år för Arla och 

våra 8 492 ägare. 2022 domi-

nerades av inflation och osä-

kerhet, men trots denna utma-

nande miljö levererade vi solida 

resultat samtidigt som vi tog viktiga steg 

framåt när det gäller hållbarhet.  

Rysslands invasion av Ukraina orsakade 

humanitära tragedier och förvärrade 

samtidigt det befintliga trycket på glo-

bala marknader och produktionskedjor. 

Detta skapade en mycket 

inflationsdrivande och volatil miljö för 

både företaget Arla och ägarna. 

Tack vare starka insatser av medarbe-

tare och företagsledning visade sig Arla 

återigen vara snabbrörligt och klarade 

att navigera i dessa svåra förhållanden. I 

kombination med en nedgång för den 

globala mjölkproduktionen som drev in-

dustripriserna uppåt möjliggjorde detta 

en högre avkastning för våra ägare.  

Det genomsnittliga a contopriset under 

2022 var 52,0 eurocent/kilo, 40,5 pro-

cent högre än året innan. Det finansiella 

resultatet möjliggjorde en efterlikvid på 

269 miljoner EUR, vilket motsvarade 2,2 

eurocent per kilo ägarlevererad mjölk – 

högre än den nivå som satts upp i  

Arlas konsolideringspolicy. 61 miljoner 

EUR betalades ut i september och det 

återstående beloppet på 208 miljoner 

EUR betalas ut i mars. 

Den högre avkastningen bidrog till att 

minska pressen på ägarna, som särskilt 

under första halvåret ställdes inför kraf-

tigt stigande produktionskostnader när 

priserna på foder, gödningsmedel och 

energi nådde historiskt höga nivåer. Det 

gav dem också stöd att göra de investe-

ringar som krävs för att fortsätta om-

ställningen till en ännu mer hållbar 

mjölkproduktion och uppfylla våra mål 

för gårdarna om att minska klimatutsläp-

pen med 30 procent till 2030. 

Som kooperativ tog vi under 2022 ett 

historiskt steg i denna omställning ge-

nom beslutet att införa en hållbarhetser-

sättning för våra ägare. Vi visar vår 

ambition att ligga i framkant när det gäl-

ler hållbar mjölkproduktion genom att 

för första gången koppla de enskilda 

ägarnas mjölkpris till hållbarhetsåtgär-

der och -resultat. När hållbarhetsersätt-

ningen träder i kraft 2023 kommer det 

poängbaserade systemet att belöna 

både tidigare hållbarhetsåtgärder samt 

uppmuntra framtida förbättringar.  

Arlas styrelse var nära involverad i ut-

vecklingen av modellen och förslaget 

diskuterades senare brett bland Arlas 

ägare. Det engagemang och stöd som 

ägarna har visat när det gäller att möjlig-

göra ersättning för hållbarhetsåtgärder, 

även i en tid av stor osäkerhet, är ett be-

vis på vårt åtagande att sätta standarden 

i vår bransch.  

Modellen för hållbarhetsersättning byg-

ger på samma datadrivna och veten-

skapliga tillvägagångssätt för kontinuer-

liga förbättringar som är väl etablerat 

genom vårt klimatberäkningsprogram. 

Resultaten för 2022 visar att de genom-

snittliga klimatutsläppen för ägarlevere-

rad mjölk minskade till 1,12 per kilo 

mjölk från 1,15 föregående år – vilket vi-

sar hur effektivt vårt tillvägagångssätt är 

och hur viktigt det är att fortsätta vara 

ledande inom värdeskapande och håll-

barhet. 

  

Styrelseordförande 



 
tora globala störningar med 

omfattande konsekvenser i 

samhällen och ekonomier 

präglade ännu ett år. Inflat-

ionen, som drevs på av Ryss-

lands invasion av Ukraina och den efter-

följande energikrisen, gjorde det ännu 

svårare för Arla att navigera genom 

detta år jämfört med de två föregående 

åren. Men med smidiga och stabila in-

satser hanterade vi den volatila miljön 

och genomförde flera prishöjningar i 

följd inom våra affärsområden under 

hela året.  

Vår Arlaintjäning var 38,8 procent över 

2021 års nivå, en ökning från 39,7 euro-

cent till 55,1 eurocent per kilo. Vår 

omsättning uppgick till 13,8 miljarder 

EUR, en ökning från 11,2 miljarder EUR 

2021, medan resultatandelen var 2,8 

procent, inom vårt målintervall. 

Den extraordinärt höga avkastningen 

under året stöttade våra ägare under ett 

år som dominerades av extraordinära 

kostnader för foder, gödningsmedel och 

energi.  

I takt med att krisen med ökande lev-

nadskostnader tog fart såg vi en bety-

dande nedåtgående trend för konsumt-

ionen, särskilt i Europa och Afrika. Män-

niskor fortsatte att byta till billigare pro-

dukter och att konsumera mindre. I slu-

tet av 2022 hade konsumtionen i den 

europeiska mejerikategorin inom daglig-

varuhandeln minskat med 4–5 procent 

jämfört med 2021. 

Därmed minskade våra varumärkesvoly-

mer inom segmenten Europe och Inter-

national med 4,2 respektive 1,2 procent. 

Ändå låg volymerna på en högre nivå än 

2019, eftersom våra varumärken kunde 

behålla en del av den exceptionellt 

starka tillväxt som skapades under två år 

med nedstängningar på grund av Co-

rona.  

Arla Foods Ingredients (AFI) fortsatte att 

leverera starka resultat och Global Indu-

stry Sales växte starkt drivet av höga rå-

varupriser. Även i volatila tider är vi fast 

beslutna att vara ledande inom hållbar 

mjölkproduktion. En viktig milstolpe var 

styrelsens historiska beslut att införa en 

ny modell för hållbarhetsersättning. Upp 

till 4 eurocent1 per kilo mjölk, motsva-

rande 500 miljoner EUR per år, kommer 

att fördelas för att motivera och belöna 

våra ägares individuella åtgärder för kli-

matet och den biologiska mångfalden. 

Vi är mycket nöjda med att Arlabön-

derna har återupptagit minskningar ef-

ter att utvecklingen de senaste fyra åren 

har legat på en oförändrad nivå. Med 

lanseringen av hållbarhetsersättningen 

2023 siktar vi på att påskynda våra 

Scope 3-minskningar under de kom-

mande åren och ser fram emot att ar-

beta med våra kunder för att erbjuda 

ännu mer hållbara mejeriprodukter. 

I scope 1 och 2 uppnådde vi ytterligare 

minskningar, vilket tar oss till 29 procent 

på vår resa mot 63 procents minskning 

2030. 

2023 kommer utan tvekan att bli ännu 

ett svårt år att navigera genom när den 

utmanande ekonomiska miljön globalt 

och de pågående effekterna av kriget i 

Ukraina fortsätter att påverka energi-

marknaden och Supply chain.   

Vi förväntar oss att balansen mellan ut-

bud och efterfrågan på mejerimark-

naden normaliseras under 2023. Råvaru-

priserna började däremot sjunka kraftigt 

redan mot slutet av 2022. Vår förväntan 

för 2023 är en fortsatt nedgång på råva-

rumarknaderna. 

Krisen kring levnadskostnader kommer 

fortsatt att vara en utmaning för varu-

märkesprodukter i olika kategorier. Vi 

har därför gjort en liten justering av våra 

förväntningar avseende takten för vår 

varumärkestillväxt samt vårt effektivi-

tetsmål.  

Vi är fortsatt fast beslutna att leverera 

inom vårt målintervall för resultatet 

på 2,8–3,2 procent, och rikt-

ningen i vår strategi Fu-

ture26 och vår vilja att 

vara ett ledande mejeri-

företag inom hållbar-

het är stark.  

1 Upp till 3 eurocent/kilo mjölk är öronmärkta för fördel-

ning inom nyckelområdena för hållbarhetsersättning, 

och ägarna kommer att få 1 eurocent per kilo mjölk när 

de lämnar in sina klimatberäkningsdata. 

Koncernchef, Arla  



 

 

 

 

 

 

Konkurrenskraftigt mjölkpris 

  

Växa genom att skala upp 

  

Ledande mejeriföretag inom 

hållbarhet 
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Läs mer om vår 
strategi på sidan  
10 och 26. 

 Inom prognosen   Utanför prognosen 

 
1Per kilo mjölk och vassle. 
2Baserat på resultat som tilldelats ägare av  

Arla Foods amba. 
3Mellan 2021 och 2022 ändrade vi metoderna för att 

skapa effektivitetsvinster på grund av att vår nya strate-
giperiod påbörjades. Med den nya strategin lanserade  
vi vårt nya effektivitetsprogram, Fund our Future.  
Siffrorna för 2022 är därför inte helt jämförbara med  
historiska siffror relaterade till vårt tidigare effektivitets-
program Calcium.  
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Finansiella nyckeltal            

(miljoner EUR) 2022 2021 2020 2019 2018 

Arlaintjäning           

Eurocent/kilo ägarmjölk  55,1   39,7   36,5   36,3   36,0  
            

Resultaträkning           

Omsättning  13 793   11 202   10 644   10 527   10 425  

EBITDA  1 001    948    909    837    767  

EBIT   529    468    458    406    404  

Finansiella poster, netto -80  -61  -72  -59  -62  

Årets resultat   400    346    352    323    301  
            

Resultatdisposition för året           

Individuellt kapital   39    42    41    61   - 

Kollektivt kapital   74    83    81    123   - 

Efterlikvid   269    207    223    127    290  
            

Balansräkning           

Summa tillgångar  8 746   7 813   7 331   7 106   6 635  

Anläggningstillgångar  4 611   4 668   4 413   4 243   3 697  

Kortfristiga tillgångar  4 135   3 145   2 918   2 863   2 938  

Eget kapital  3 168   2 910   2 639   2 494   2 519  

Långfristiga skulder  2 915   2 446   2 296   2 304   1 694  

Kortfristiga skulder  2 663   2 457   2 396   2 308   2 422  

Räntebärande nettoskuld, inklusive pensions-
skulder  2 986   2 466   2 427   2 362   1 867  

Nettorörelsekapital  1 442    810    679    823    894  
            

Kassaflöde           

Kassaflöde från den löpande verksamheten   184    780    731    773    649  

Kassaflöde från investeringsverksamheten -443  -482  -488  -571  -432  

Fritt kassaflöde -259    298    243    202    217  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   269  -330  -293  -136  -191  

Investering i materiella anläggningstillgångar -373  -452  -478  -425  -383  

Förvärv av företag  -  -  - -168  -51   

Finansiella nyckeltal            

(miljoner EUR) 2022 2021 2020 2019 2018 

Finansiella nyckeltal           

Resultatandel 2,8 % 3,0 % 3,2 % 3,0 % 2,8 % 

EBIT-marginal 3,8 % 4,2 % 4,3 % 3,9 % 3,9 % 

Skuldsättningsgrad   3,0    2.6    2,7    2,8    2.4  

Räntetäckningsgrad 19,6  23,7  16,8  12,0  14,9  

Soliditet 35 % 37 % 35 % 34 % 37 % 
            

Mjölkinvägning (miljoner kilo)           

Invägning från ägare i Danmark  4 945   4 952   5 011   4 988   4 986  

Invägning från ägare i Storbritannien  3 305   3 306   3 303   3 261   3 227  

Invägning från ägare i Sverige  1 822   1 838   1 844   1 806   1 844  

Invägning från ägare i Tyskland  1 663   1 681   1 731   1 717   1 779  

Invägning från ägare i Nederländerna, Belgien 
och Luxemburg  759   741   749   731   732  

Invägning från andra  961   1 128   1 231   1 323   1 457  

Summa mjölkinvägning  13 455   13 646   13 869   13 826   14 025  
            

Antal ägare           

Ägare i Sverige  2 108   2 236   2 374   2 497   2 630  

Ägare i Danmark  2 105   2 274   2 357   2 436   2 593  

Ägare i Tyskland  1 429   1 497   1 576   1 731   1 841  

Ägare i Storbritannien  2 053   2 127   2 241   2 190   2 289  

Ägare i Nederländerna, Belgien och Luxemburg  797   822   858   905   966  

Totalt antal ägare  8 492   8 956   9 406   9 759   10 319  
            

ESG (miljö, socialt ansvar och ägarstyrning)           

Framsteg mot målet för 2030 om minskning 
CO₂e (Scope 1 och 2), marknadsbaserat -29 % -25 % -24 % -12 % -4 % 

CO₂e Scope 3 från ägarlevererad mjölk (kilo) 1,12 1,15 1,15 1,15 1,14 

Co₂e Scope 3 per kilo mjölk och vassle (kilo) 1,18 1,20 1,21 1,21 1,20 

Framsteg mot 2030-målet för minskning av 
CO₂e (Scope 3 per kilo mjölk och vassle) -9 % -7 % -7 % -7 % -7 % 

Genomsnittligt antal anställda, heltid  20 907   20 617   20 020   19 174   19 190  

Könsfördelning i styrelsen 25 % 13 % 13 % 13 % 12 % 
 



  

Naturlig, proteinrik och låg socker- och 

fetthalt – Arla Protein är en framgångs-

saga under 2022. Arla Protein har inte 

riktat in sig på professionella eller in-

bitna gymbesökare utan på alla konsu-

menter som har en aktiv livsstil och olika 

former, storlekar och bakgrunder. Ge-

nom att fokusera på proteinets energigi-

vande egenskaper tillsammans med 

läckra produkter, som mjölkbaserade 

drycker och efterrätter, har Arla Protein 

tagits emot väl av konsumenterna och 

levererat en volymtillväxt för 2022 på 

48,9 procent. 

 

 

  

Under ett exceptionellt svårt år för 

mjölkföretagare lyckades vi höja mjölk-

priset till våra ägare under tio månader 

2022. Det genomsnittliga a contopriset 

var 52,0 eurocent/kilo mjölk 2022 jäm-

fört med 37,0 eurocent/kilo under 

2021. Vår Arlaintjäning, som mäter det 

värde vi tillför vår mjölken från våra 

ägare, ökade till 55,1 eurocent/kilo 

jämfört med 39,7 eurocent/kilo 2021. 

De oöverträffade ökningarna drevs 

främst av prishöjningar på både indu-

stri- och varumärkesprodukter. Under 

tiden ökade också produktionskostna-

derna på gårdarna avsevärt, vilket pres-

sade våra ägares marginaler.  

52,0 
Euro-
cent/kilo 

 

Vi introducerade en modell för hållbar-

hetsersättning till våra ägare för att 

hjälpa till att finansiera och motivera åt-

gärder som krävs för att gårdarna ska nå 

utsläppsminskningsmålet för 2030. Vi 

öronmärkte upp till 3 eurocent per kilo 

mjölk för hållbarhetsarbete både idag 

och i framtiden, utöver nuvarande 1 

eurocent för klimatberäkningsdata. Ba-

serat på vår nuvarande mjölkvolym 

motsvarar detta 500 miljoner EUR årli-

gen. Modellen är ett poängbaserat sy-

stem där ägarna kan samla poäng base-

rat på sina åtgärder inom modellens 19 

olika nyckelområden. 

 

 

 

I januari satte Arla upp ett ambitiöst mål 

om att använda 100 procent förnybar el 

i Europa till slutet av 2025. I september 

säkrade vi att detta mål kommer att 

uppnås i Danmark med bland annat ett 

tioårigt elköpsavtal. Inom ramen för det 

tioåriga avtalet, kommer den förnybara 

elen från turbinerna att ge en årlig be-

sparing på 58 000 ton CO2e, vilket mot-

svarar 8 procent av vårt totala utsläpp 

för scope 1 och 2.  

 

2022 invigde vi officiellt en ny produkt-

ionsanläggning vid mejeriet i Pronsfeld i 

Tyskland. Expansionen är vår största 

mejeriinvestering hittills och anlägg-

ningen är viktig för att tillgodose den 

växande internationella efterfrågan på 

hållbara, prisvärda och näringsrika me-

jeriprodukter.  

Arla har investerat 190 miljoner EUR i 

utbyggnaden av Pronsfeld-mejeriet för 

att öka produktionen av främst mjölk-

pulver. Expansionen kommer att stödja 

den förväntade årliga varumärkestillväx-

ten i Arlas internationella verksamhet i 

linje med vår femåriga strategi, Fu-

ture26.  

 

Under de senaste 
åren har vi på-
skyndat vårt håll-
barhetsarbete för 
att nå vårt mål 
om en 30-procen-
tig1

 minskning av 
klimatutsläppen 
inom scope 3 till 
2030. Under 2022 
började vi se re-
sultaten när vi 
lyckades sänka 
scope 3-utsläp-
pen med 2 pro-
centenheter un-
der året och to-
talt 9 procent 
jämfört med vårt 
jämförelseår 
2015. 

Genomsnittligt a contopris 

Läs mer på sidan 15  Läs mer på sidan 35  Läs mer på sidan 41  Läs mer på sidan 16  1Per kilo mjölk och vassle 



 

 

 

 
Ägare och kor 
Vi har 8 492 ägare, som ansvarar för 

över 1,5 miljoner kor, och som drivs av 

att producera mejeriprodukter på ett 

hållbart sätt samtidigt som de engagerar 

sig i kornas välfärd och naturen runt om-

kring dem. Våra ägare har numera också 

ekonomiska incitament att minska kli-

matavtrycket. Läs mer på sidan 35. 

 
Mjölkinvägning 
Vi hämtar varje år cirka 13,5 miljarder 

kilo mjölkråvara, framför allt från våra 

ägare i sju länder. Vi förädlar våra ägares 

mjölk genom innovation, varumärkesar-

bete och marknadsföring. Vinsten förde-

las till ägarna genom efterlikviden. 

Produktion och förpackning 
Vi förädlar mjölk på våra 60 anlägg-

ningar. Vi producerar 6,8 miljarder kilo 

näringsrika mejeriprodukter varje år. 

Våra produktions- och förpackningsan-

läggningar skapar arbetstillfällen i flera 

länder i världen. Vi ger våra medarbetare 

säkra arbetsförhållanden och rättvis lön. 

Våra anläggningar har minskat sina ut-

släpp varje år sedan 2015, och våra varu-

märkesförpackningar är till 93 procent 

återvinningsbara.  

Läs mer på sidan 43. 

Kunder 
Vi säljer våra produkter i 144 länder till 

hundratals olika kunder, framför allt till 

stormarknader och butikskedjor. Nyck-

eln till vår framgång är ett gott samar-

bete mot det gemensamma målet att 

ge utmärkt service till konsumenterna 

samtidigt som vi minskar det klimatav-

tryck deras inköp ger. 

Konsument 
Vi tillhandahåller näring till miljontals 

människor. Vår hälsostrategi fokuserar 

på hälsosamma innovationer, inspirera 

till goda matvanor och förbättra till-

gången till prisvärd näring för lågin-

komsttagare.  

 

 

Förnybar energi 

Skydda naturen 

Regenerativt jordbruk 

Innovation 

Näring för samhället 



 

 

Att skapa framtiden  
inom mejeri  
Mejeriprodukter befinner sig i ett avgö-

rande skede. Globalt ökar efterfrågan på 

mejeriprodukter, men den förändras 

samtidigt. Valen av livsmedel formas av 

en önskan om hållbarhet, samtidigt som 

det också måste ske en stegvis föränd-

ring för att förhindra dåliga matvanor 

och undernäring. Vårt livsmedelssystem 

kräver att vi tänker om och med vår stra-

tegi Future26 strävar vi efter att säkra 

vår plats som en del av lösningen. 

2026 Vår strategi syftar till att ge svar 

på hur vi säkerställer en hälsosam och 

hållbar tillväxt för vår verksamhet. Under 

det första året av vår strategi Future26 

gjorde vi goda framsteg mot våra mål. 

Viktiga steg på vår hållbarhetsresa  

omfattade att påskynda vår omställning 

till förnybar el i våra europeiska anlägg-

ningar och utvecklingen av vår modell 

för hållbarhetsersättning.  

När det gäller värdeskapande levererade 

vi starka resultat på ett antal av våra pri-

oriterade  

tillväxtmarknader, liksom i våra Foodser-

vice- och ingrediensverksamheter (AFI). 

Varumärkesvolymerna påverkades dock, 

särskilt i Europa, av hur allvarlig krisen 

med levnadskostnader är. 

2030 Tillsammans med våra 8 492 

ägare åtog vi oss att bidra till Parisavta-

lets mål att begränsa den globala upp-

värmningen till 1,5 °C.  

Vårt mål med minskade utsläpp till 2030 

är godkänt av Science Based Target-ini-

tiativet i linje med klimatforskningen. 

Läs mer på sidan 34. 

2050 Vår ambition är att ha netto noll 

klimatavtryck i hela värdekedjan. 

Peer Group index 

Varumärke 

Vi strävar efter att ha ett 

konkurrenskraftigt mjölkpris 

jämfört med jämförbara företag. 

CO₂e-minskning 

Volymtillväxt 

Vi strävar efter att skapa varumärken och 

produkter som ger värde i våra konsumenters 

vardag genom hälsa och näring. 

Vi förbinder oss att bidra till att  

1,5-gradersmålet kan nås och att  

bli det mest ambitiösa globala 

mejerikooperativet. 

Vi finansierar vår framtid genom att 

ha ett helhetsfokus på att arbeta 

både effektivare och smartare. 

Effektivitet 

Investeringar 

Strategi Future 26 stärker investeringarna för  

att stötta ägarna och skapa värde. 



 

 
Trots prisökningar upplevde vårt underva-
rumärke Arla® Protein en exceptionell vo-

lymtillväxt på 48,9 procent. 

 

 

 

  
 

 



 
nflation och volatilitet i hela pro-

duktionskedjan inom mejeribran-

schen dominerade 2022. En stag-

nerande global mjölktillgång i 

kombination med stabil efterfrå-

gan fick priserna att stiga till rekordni-

våer. Kriget i Ukraina fick inflations-

trycket att stiga från andra kvartalet och 

medförde betydande volatilitet och osä-

kerhet på marknaderna, vilket drev på 

ytterligare kostnadsökningar både på 

gårdarna, inom produktion och logistik. 

Under tiden gick konsumenterna till-

baka sina normala vanor från före pan-

demin med mindre konsumtion i hem-

met, vilket dämpade våra varumärkesvo-

lymer inom dagligvaruhandeln, men på-

skyndade tillväxten av varumärkesvoly-

men inom Foodservice.  

Vi navigerade utmaningarna med fast 

hand och smidig anpassning till föränd-

rade marknadsförhållanden. Det ledde 

till att vårt genomsnittliga a contopris 

steg med 40,5 procent jämfört med 

2021, från 37,0 eurocent/kilo till 52,0 

eurocent/kilo, ett välbehövligt stöd till 

våra ägare i tider med kraftigt stigande 

kostnader för foder, gödningsmedel och 

energi. Vår omsättning uppgick till 13,8 

miljarder EUR, en ökning från 11,2 mil-

jarder EUR 2021. Ökningen drevs främst 

av priser. 

Resultatet för 2022 berodde på rekord-

höga marginaler på råvaruprodukter, 

som i kombination med höga produkt-

ionskostnader satte press på margina-

lerna för dagligvaruhandeln och 

Foodservice. 

Under 2022 inleddes vissa negativa eko-

nomiska och samhälleliga förändringar 

som kommer att vara avgörande för ut-

vecklingen i vår bransch under de kom-

mande åren. Ekonomisk avmattning, 

och särskilt minskad köpkraft, kan 

komma att ha negativ inverkan på kate-

goritillväxten inom detaljhandeln och 

även råvarupriserna. Därför förväntar vi 

oss att 2023 och 2024 återigen blir 

svåra år. 

Vi är övertygade om att den riktning vi 

angav i vår Future26-strategi är den 

rätta för oss och vi satsar allt på att full-

följa våra strategiska ambitioner. Men 

för att säkerställa att vår strategi lyckas 

måste vi vara flexibla och kunna anpassa 

oss till externa trender. Därför justerade 

vi våra strategiska förväntningar avse-

ende takten för vår varumärkestillväxt 

och effektivitetsvinsterna, men vi för-

väntar oss att tillväxttakten ökar igen 

från 2024. Läs mer på sidan 25. 
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Flera trender och faktorer 
förvärrade inflationen 
Kriget i Ukraina, stigande energi- och 

livsmedelspriser samt obalanser mellan 

utbud och efterfrågan på grund av co-

vid-19 skapade en inflation som var den 

högsta på flera decennier. Covid-19- 

restriktionerna hävdes i större delen av 

världen, men den kinesiska ekonomin 

drabbades fortsatt av den strikta ”noll 

covid”-policyn, som upphörde i början  

av 2023. 

Europa drabbades hårdast av höjda pri-

ser, då inflationen där främst drevs av  

utmanade produktionskedjor och höga 

energipriser på grund av kriget i Ukraina. 

På marknader utanför Europa drevs in-

flationen mer av den fortsatt stigande 

efterfrågan på grund av den ekonomiska 

återhämtningen efter covid-19 och ett 

utbud som inte motsvarade den ökade 

efterfrågan. De här trendernas påverkan 

på priserna var mindre dramatisk. 

Europa drabbades hårdast  
av inflationen 
Kriget i Ukraina har inneburit stort li-

dande och förstörelse för landet och har 

även fått allvarliga ekonomiska konse-

kvenser för Europa. EU är en av de eko-

nomier som är mest exponerade för kri-

get på grund av den geografiska när-

heten till Ukraina och det stora beroen-

det av import av fossila bränslen från 

Ryssland och av ukrainska jordbrukspro-

dukter. Sanktioner för att stoppa den 

ryska aggressionen orsakade en kraftig 

höjning av energipriserna, vilket förvär-

rade inflationen, som redan hade en 

uppåtgående trend på grund av ökad 

ekonomisk aktivitet efter att covid-19-

restriktionerna upphävdes.  

Inflationen i euroområdet ökade med 

9,4 procent under 2022. Ökningen bör-

jade dock avta mot slutet av året, till 

följd av att det blev lugnare på energi-

marknaderna när gasreserverna i Europa 

visade sig vara tillräckliga för att hålla 

igång produktionen. De högre priserna 

på livsmedel och jordbruksprodukter 

dämpades bara något när en säker 

spannmålskorridor öppnades i Svarta 

havet-området, och tack vare de rekord-

stora skördarna. 

Produktionskostnaderna på europeiska 

mejerianläggningar påverkades också av 

inflationen och utbudsunderskottet, vil-

ket drev upp priserna på förpackningar 

och ingredienser, men framför allt på 

energi (naturgaspriset steg med i ge-

nomsnitt 143 procent jämfört med 

2021). 

Ekonomisk avmattning  
vid horisonten 
För att dämpa inflationen höjde central-

banker runt om i världen räntorna under 

2022. Den här utvecklingen ledde till en 

avmattning i den ekonomiska aktivite-

ten, som stärktes mot slutet av året. Följ-

den blev att hushållens köpkraft försva-

gades i världens ekonomier. Den globala 

BNP-tillväxten minskade från 6,0 pro-

cent 2021 till 3,4 procent 2022. 

Inflationen påverkade 
efterfrågan på 
premiumlivsmedel 
 Inflationen drabbade konsumenterna 

med en eftersläpning jämfört med före-

tag som var direkt exponerade för inflat-

ionseffekten. Därför krympte inte bud-

getarna för inköp av livsmedel nämnvärt 

under de tre första kvartalen 2022. Men 

mer priskänsliga konsumenter började 

ändra sina inköpsvanor och bytte till bil-

ligare produkter från andra halvåret. 

Denna trend accelererade mot slutet av 

året.  

De effekter av inflationen som långsamt 

började märkas av på dagligvarumark-

naden kombinerades med en normali-

sering av konsumtionen i Europa efter 

covid-19, vilket ledde till en nedgång för 

konsumtionen av mejeriprodukter i dag-

ligvaruhandeln på cirka 4–5 procent 

jämfört med föregående år. Smör och 

bredbara produkter, som var mycket ef-

terfrågade under covid-19 när man la-

gade mycket mat hemma, drabbades 

hårdast och minskade med 7,0 procent 

jämfört med 2021. 

Å andra sidan stärktes Foodservice- 

segmentet när konsumenterna återigen 

började lägga pengar på att äta ute. Det 

gjorde att konsumtionen under 2022 

närmade sig nivåerna från före pande-

min, med en mindre avmattning under 

sista kvartalet. 

Ett stagnerande utbud drev  
upp priserna på mejeriråvaror 
Medan efterfrågan på mejeriprodukter 

generellt låg kvar på samma nivå globalt 

under större delen av 2022 hade de 

stora mejeriproducerande regionerna i 

Europa, Oceanien och Sydamerika pro-

blem med höga insatskostnader, dåligt 

väder och försämrade marginaler, vilket 

resulterade i stagnerande mjölktillgång. 

Eftersom utbudet inte ökade som för-

väntat jämfört med 2021 steg råvarupri-

serna kraftigt under första halvåret 

2022, och trenden vände långsamt till-

baka under andra halvåret, eftersom ef-

terfrågan dämpades och vi såg de första 

tecknen på en ökad produktion. I Europa 

steg goudapriserna med 47,2 procent 

och priserna på skummjölkspulver med 

37,5 procent jämfört med 2021. 
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Kraftigt stigande kostnader  
på gårdarna och inom 
produktionen 
Priserna på alla viktiga insatsvaror för 

mjölkproduktion – foder, gödningsme-

del, bränsle och energi – steg till rekord-

nivåer under 2022, vilket satte press på 

ägarnas marginaler. Priserna nådde en 

topp under tredje kvartalet och började 

sjunka något när Ryssland beviljade sä-

ker passage för jordbruksprodukter från 

Ukraina via Svarta havet. Osäkerheten 

kring tillgången till jordbruksprodukter 

och risken för energibrist eller ytterli-

gare prishöjningar var dock fortsatt stor. 

Mjölkbönder över hela världen står 

också inför en växande osäkerhet om 

potentiell klimatrelaterad lagstiftning 

som är inriktad på utsläpp från jord-

bruksverksamhet. Många mjölkbönder, 

särskilt i Europa, har redan proaktivt på-

börjat sin hållbarhetsomställning, vilket 

får den växande kostnadsbasen på går-

den att öka ytterligare, eftersom hållbar-

hetsinitiativ medför investeringskostna-

der, även om de skapar ekonomisk ef-

fektivitet på lång sikt. 

Mjölkpriset till producenterna 
kompenserade för högre 
kostnader 
Priserna till mjölkbönderna ökade avse-

värt i alla mjölkproducerande regioner 

under 2022 mot bakgrund av obalansen 

mellan utbud och efterfrågan inom me-

jerisektorn. Snittpriserna på mjölk från 

producenterna inom EU-27 ökade med 

40,2 procent jämfört med 2021. Högre 

mjölkpriser bidrog till att kompensera 

för kostnadsökningar för ägarna och 

ledde till en långsam ökning av mjölktill-

gången mot slutet av året.  

För Arla minskade den totala invägda 

mjölkråvaran, från 13,6 till 13,5 miljarder 

kilo. Minskningen omfattade både ägar-

levererad mjölk och kontraktsmjölk. Den 

största minskningen, 14,8 procent, var i 

icke-ägarlevererad mjölkvolym, driven 

av minskad invägning i Storbritannien 

och Nederländerna. Bland våra ägarlän-

der minskade mjölkvolymerna mest i 

Tyskland, med 1,1 procent, och i Sverige 

med 0,8 procent.  

 

Naturgas- och elpriser 

EUR per MWh 
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Betydande uppgång för 
mjölkpriset drivet av högre 
råvarupriser och noggrann 
affärsimplementering 
Arlas genomsnittliga a contopris steg till 

52,0 eurocent/kilo 2022 jämfört med 

37,0 eurocent/kilo föregående år. Detta 

motsvarar en ökning på 40,5 procent. 

Vår genomsnittliga Arlaintjäning, som 

mäter det värde som Arla tillför för varje 

kilo av vår ägarlevererade mjölk, uppgick 

till 55,1 eurocent/kilo, en ökning med 

38,8 procent jämfört med första halv-

året 2021 (från 39,7 eurocent/kilo).  

 

Dessa ojämförligt stora ökningar drevs 

främst av högre råvarupriser och en nog-

grann implementering av prishöjningar 

inom alla kanaler för att behålla margi-

nalerna.  

 

Prishöjningarna var nödvändiga för att 

kompensera våra ägare för deras kraftigt 

stigande produktionskostnader och sä-

kerställa att de kan investera i hållbar 

omställning. 

 

Våra rörelsekostnader exklusive mjölkrå-

vara ökade också, från 5 599 miljoner 

EUR under 2021 till 6 175 miljoner EUR, 

drivet av inflationen på energipriser, in-

gredienser och förpackningar. 

 

Vårt förändrings- och effektivitetspro-

gram, Fund our Future, bidrog också till 

Arlaintjäningen med 101 miljoner EUR i 

nettobesparingar.  

 

Omsättningsökning 
 driven av priser 
 Under 2022 ökade omsättningen med 

23 procent till 13,8 miljarder EUR jäm-

fört med 11,2 miljarder EUR 2021. 

Större delen av ökningen skedde under 

andra halvåret. Omsättningsökningen 

drevs nästan uteslutande av ökade pri-

ser. Lågt utbud och stabil efterfrågan 

drev upp råvarupriserna, medan prisök-

ningarna i dagligvaruhandeln drevs av 

inflation och ökade produktionskostna-

der. 

  

Priserna bidrog positivt till omsättnings-

ökningen med 2 713 miljoner EUR. Nå-

got lägre varumärkesvolymer påverkade 

omsättningen negativt med 281 miljo-

ner EUR, medan valutaeffekter bidrog 

positivt med 159 miljoner EUR.  

 

Marknadssituationen sätter 
press på dagligvaruhandelns 
marginaler 
De senaste åren har präglats av en näs-

tan konstant krishantering och Arla har 

visat att vår mångsidiga och balanserade 

portfölj gör oss redo att navigera på en 

volatil marknad. Konsumtionen av mär-

kesvaror ökade avsevärt under covid-19-

pandemin och drev vår volymökning 

från varumärken, men i den rådande si-

tuationen sätter marknaderna för meje-

riråvaror press på dagligvaruhandelns 

marginaler och försäljningsvolymerna 

på grund av högre dagligvarupriser. Om-

sättningsökningen drevs främst av 

ökade kostnader kopplade till mjölk och 

den allmänna globala inflationen samt 

stigande kostnader för energi, ingredi-

enser och förpackningar.  

 

Våra varumärkesvolymer som såldes via 

dagligvaruhandeln pressades också un-

der 2022. De minskade med 3,2 procent 

(se mer information på sidan 17). Daglig-

varuhandelsvolymerna minskade med 

7,4 procent, medan varumärkesomsätt-

ningen ökade med 11,4 procent. 

 

2022 var ett utmanande år för e-han-

deln med dagligvaror i hela Europa, men 

vi lyckades öka omsättningen i linje med 

förväntningarna med 1,5 procent. Sam-

tidigt minskade volymerna som såldes 

via e-handel, mot bakgrund av att kon-

sumenterna handlar mindre samt vissa 

penetrationsförluster. 

  

Genomsnittligt a contopris för våra ägare 

Eurocent/kilo mjölk 

 
 

   Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken,  

           indexerat till 2018  
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Vår Foodservice-kanal  
stärktes efter covid-19 
Efter mer än två år med covid-19-pande-

min, som gjorde det svårare att besöka 

restauranger och kaféer, blomstrade vår 

Foodservice-verksamhet på nytt när 

människor började äta ute igen. Vi ut-

nyttjade affärsmöjligheter på en väx-

ande marknad genom stark leverans, fo-

kus på viktiga kunder och flexibilitet. Vår 

Foodservice-verksamhet levererade en 

varumärkestillväxt på 9,2 procent, jäm-

fört med 8,0 procent för 2021. Omsätt-

ningen ökade med 31,5 procent. 

Fund our Future-
besparingar når målet 
Volatiliteten i den externa miljön, särskilt 

fluktuationerna vad gäller tillgången på 

mjölkråvara, satte press på vårt 

omställnings- och effektivitetsprogram, 

Fund our Future. Vi genomförde dock de 

förväntade nettobesparingarna på 101 

miljoner EUR, främst tack vare ett bättre 

resultat än förväntat för kommersiella 

effektivitetsåtgärder och produktivite-

ten i den internationella produktions-

kedjan samt lägre kostnader för mark-

nadsföring. 

Utsläppsminskningar  
på rätt spår 
Vårt program för utsläppsminskningar 

levererade som förväntat under 2022.  

Våra scope 1- och 2-utsläpp sjönk med 4 

procentenheter under 2022 och totalt 

med 29 procent jämfört med vårt basår 

2015. Vårt hållbarhetsprogram erbjöd 

våra 60 anläggningar och logistikcenter 

en leverantörsdriven bedömning för att 

ta reda på hur man prioriterar och tar 

hem en del snabba vinster 2022, som 

att isolera rör, byta ut och uppgradera 

pumpar och byta ut glödlampor mot 

LED-lampor. Dessa initiativ sparade både 

CO2e och bidrog till effektivare energi-

användning. Läs mer på sidan 41. 

Våra scope 3-utsläpp minskade med 2 

procentenheter per kilo mjölk och 

vassle och totalt med 9 procent jämfört 

med vårt basår 2015. Minskningen är ett 

resultat av att våra ägare konsekvent 

ökat satsningarna på hållbarhet på går-

den. Läs mer om hur våra ägare minskar 

sina utsläpp på sidan 36. Under 2022 

tog vi ett djärvt steg för att uppmuntra 

ännu fler konkreta åtgärder på gården 

när vi presenterade vår modell för håll-

barhetsersättning, som belönar ägarna 

för deras hållbarhetsåtgärder inom 19 

nyckelområden med upp till 3 eurocent 

per kilo mjölk. Läs mer på sidan 35. 

Nettoresultat inom målintervall 
Under 2022 uppnådde Arla ett nettore-

sultat1 på 382 miljoner EUR, eller 2,8 

procent av omsättningen, vilket är i den 

lägre delen av vårt målintervall på 2,8–

3,2 procent. Resultatet berodde på re-

kordhöga marginaler på råvaruproduk-

ter, som i kombination med höga pro-

duktionskostnader satte press på margi-

nalerna för dagligvaruhandeln och 

Foodservice. 

Övrigt totalresultat påverkat  
av räntor och energipriser 
Övrigt totalresultat uppgick till 156 mil-

joner EUR jämfört med 171 miljoner 

EUR föregående år. Resultatet på  

156 miljoner EUR bestod av positiv 

värdejustering av säkringsinstrument 

uppgående till 225 miljoner EUR, vilket 

delvis motverkades av negativa värdeju-

steringar på nettotillgångar värderade i 

utländsk valuta (omräkningseffekt) upp-

gående till 48 miljoner EUR. Det ökade 

värdet på våra säkringsinstrument, som 

säkrar våra framtida ränte- och energi-

kostnader på en viss nivå, berodde på att 

den allmänna räntenivån stigit avsevärt 

och på marknadskostnaden för energi. 

Stabil finansiell ställning 
Under 2022 stod Arla starkt och vi be-

höll vår stabila finansiella ställning på en 

volatil marknad. Vår skuldsättningsgrad 

låg på 3,0. Även om den är högre än 

förra året (2,6), ligger den ändå fortfa-

rande bekvämt inom vårt målintervall på 

2,8–3,4. Ökningen berodde främst på 

högre räntebärande nettoskuld driven 

av en större andel medel bundna i net-

torörelsekapital, medan EBITDA låg kvar 

på samma nivå. 

Den högre räntenivån resulterade i 

högre värden för ränteswapinstrument. 

Det ledde också till lägre beräknat  

utrymme för utförda nedskrivningspröv-

ningar av goodwill. Med ett förväntat 

lägre utrymme granskades våra good-

willpositioner noggrant och stödjande 

beslutsunderlag utvärderades under 

2022. Detta ledde inte till någon ned-

skrivning. Slutligen ledde högre räntor 

till lägre nuvärde för bruttopensions-

skulderna. Eftersom majoriteten av  

våra pensionsskulder säkras av motsva-

rande pensionstillgångar med liknande 

riskprofil, landade våra nettopensions-

skulder på samma nivå som föregående 

år. 

Utmaningar för kassaflödet 
på grund av högt 
nettorörelsekapital 
Nettorörelsekapitalet ökade från 810 

miljoner EUR föregående år till 1 442 

miljoner EUR, vilket är en ökning med 78 

procent, främst på grund av högre 

mjölkpris till våra ägare och högre kost-

nader inom framför allt produktionen 

(förpackningar, ingredienser, energi), till 

stor del drivet av inflationen. 

Ökningen påverkade både vårt operativa 

kassaflöde och vår räntebärande net-

toskuld negativt. Kassaflöde från den lö-

pande verksamheten minskade till 184 

miljoner EUR jämfört med 780 miljoner 

EUR under samma period 2021. På mot-

svarande sätt ökade vår räntebärande 

nettoskuld till 2 986 miljoner EUR jäm-

fört med 2 466 miljoner EUR 2021.  

Våra största investerings-
projekt på senare tid slutfördes 
Under 2022 slutfördes några av de pro-

jekt vi investerat i under de senaste åren 

– eller var nära slutförande – som pul-

vertornet i Pronsfeld i Tyskland, investe-

ringar i produktionsanläggningarna i Ba-

hrain och utbyggnaden av mozzarella-

tillverkningen i Danmark. Kassaflödet 

från investeringsverksamheten uppgick 

till 443 miljoner EUR jämfört med 482 

miljoner EUR under 2021. 

Vi ingick också viktiga avtal som stöder 

vår gröna omställning. Vi tecknade flera 

avtal om köp av energi på våra kärn-

marknader. Dessa avtal säkerställer att vi 

når vårt mål att driva vår produktion i 

Europa uteslutande på grön energi från 

2025.  

Avyttring av vår  
ryska verksamhet 
På grund av Rysslands invasion av 

Ukraina i februari 2022 beslöt vi att 

avyttra vår ryska verksamhet och sålde 

den till den lokala ledningen. De kom-

mer att fortsätta att driva verksamheten 

helt oberoende av Arla. Vi upphörde 

också helt med export av produkter till 

Ryssland. 

Eftersom exporten till Ryssland redan 

minskat kraftigt efter embargot 2014 bi-

drog vår ryska verksamhet med 56 mil-

joner EUR till omsättningen under 2021 

eller med 0,5 procent. Avyttringsproces-

sen ledde till en nettoförlust på -19 mil-

joner EUR som redovisades under övriga 

rörelsekostnader. 

Utveckling för skuldsättningsgraden 
Målintervall: 2,8–3,4 

1 Exklusive minoritetsintressens andel av resultatet 
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fter två år av exceptionell volymtill-

växt för strategiska varumärken inom 

dagligvaruhandeln under covid-19-pan-

demin, minskade våra volymer med  

3,2 procent under 2022. Den främsta or-

saken till den ojämna utvecklingstakten 

under de senaste två åren är prisök-

ningar och allmän inflation. Även i den 

nuvarande svåra marknadssituationen, 

där mejerikategorierna minskade gene-

rellt, visade våra varumärken sin för-

måga att generera värde. Vår varumär-

kesomsättning ökade med 14,2 procent 

till 6 294 miljoner EUR under 2022. 

 

 
 

Varumärket Arla® 
Varumärket Arla®, vårt paraplyvaru-

märke med olika framgångsrika under-

varumärken som omfattar flera katego-

rier som mjölk, yoghurt, grädde, pulver 

och ost, utmanades totalt sett under 

2022. Konsumenterna reagerade på 

högre dagligvarupriser genom att köpa 

mindre och välja billigare produkter, 

men efter att covid-19-nedstängning-

arna hävdes började de äta ute mer, vil-

ket stärkte våra volymer inom Foodser-

vice. Varumärkesvolymerna minskade 

med 4,3 procent jämfört med 2021, 

men vi behöll vår värdemarknadsandel 

på våra kärnmarknader. Omsättningen 

ökade med 10,2 procent till 3 702 miljo-

ner EUR, jämfört med 3 359 miljoner 

EUR under 2021. Några av våra underva-

rumärken upplevde exceptionell volym-

tillväxt trots prisökningarna. Arla Pro-

tein® växte med 48,9 procent och vårt 

Foodservice-varumärke Arla Pro® med 

20,4 procent. Ur ett marknadsperspektiv 

hade Nederländerna en positiv utveckl-

ing, nästan på 2021 års volymer, med en 

svag nedgång på 0,8 procent, trots 

marknadsutvecklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lurpak® 
Lurpak® upplevde en volymnedgång på 

7,6 procent jämfört med 2021, men 

sålde ändå högre volymer än före covid-

19, och lyckades framgångsrikt behålla 

det konsumentintresse som nådde sin 

topp under pandemin. Volymnedgången 

drevs av prishöjningar och en övergri-

pande nedgång för kategorin. Omsätt-

ningen ökade med 16 procent till 750 

miljoner EUR, från 646 miljoner EUR un-

der 2021. Resultatet påverkades mest 

av externa marknadstrender i Storbritan-

nien, där Lurpak® fortsatt behöll sin le-

dande position inom vår varumärkes-

verksamhet, men på grund av ökade pri-

ser började konsumenterna gå över till 

handelns egna, billigare varumärken. 

Lurpaks® position stärktes också i Ne-

derländerna, med en volymtillväxt på 

21,2 procent under 2022. Lurpak® leve-

rerade också en stark varumärkestillväxt 

på våra internationella marknader, fram-

för allt i MENA och Övriga världen, med 

3,6 respektive 9,0 procent.  

    

 
  

   

 

 

   
  Volymdriven omsättningsökning 

från strategiska varumärken 

-3,2 % 
2021: 4,5 % 

 

  

 

 
  Nettoomsättningstillväxt för 

strategiska varumärken 

14,2 % 
2021: 5,7 % 
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Starbucks™ 
volymtillväxt i 

Storbritannien 

2021: 33,6 % 

Castello® 

Vårt specialostvarumärke Castello tap-

pade 6,9 procent i volymer jämfört med 

2021, drivet av att konsumenterna bytt 

till billigare produkter och i allmänhet 

köpt mindre ost på grund av inflations-

drivna prisökningar. Detta resulterade 

också i att våra marknadsandelar pressa-

des. På grund av de kraftiga prishöjning-

arna förbättrades dock omsättningen 

med 24,4 procent till 239 miljoner EUR 

från 192 miljoner EUR 2021. För att 

motverka trenden att konsumenterna 

lämnar kategorin när de handlar färre in-

gredienser och enklare måltider i syfte 

att spara pengar arbetade vi 2022 med 

en ny kreativ verktygslåda för att posit-

ionera Castello som en prisvärd delika-

tess.  

Puck® 
Volymerna för Puck®, vårt ledande varu-

märke i MENA, ökade med 4,7 procent, 

vilket ska jämföras med 3,2 procent un-

der 2021. Puck® lyckades behålla sin le-

dande position som det ledande bred-

bara ostmärket i regionen under 2022 

och tog ytterligare marknadsandelar. 

Omsättningen ökade med 31,8 procent 

till 504 miljoner EUR, från 383 miljoner 

EUR under 2021. Resultatet drevs till 

stor del av vår kärnprodukt i regionen, 

färskosten Puck på burk, som ökade den 

volymdrivna omsättningen med 6,7 pro-

cent. Riven ost av märket Puck ökade 

också den volymdrivna omsättningen 

med 13,3 procent, främst på grund av 

återhämtningen på marknaden i Liba-

non, en viktig marknad för riven ost.  

Starbucks™ 
Vårt StarbucksTM drickfärdiga kaffesorti-

ment, tillgängligt i mer än 50 länder i 

EMEA-regionen, levererade 12,4 pro-

cents volymtillväxt 2022, trots prisök-

ningar i hela portföljen. Alla marknader 

har bidragit till den starka tillväxttakten 

där det största absoluta bidraget från vår 

största StarbucksTM-marknad för drick-

färdigt kaffesortiment, Storbritannien, 

vuxit med 11,3 procent i volym och den 

högsta procentuella tillväxten kommer 

från Nederländerna med en volymtill-

växt på 30,4 procent. Majoriteten av 

denna volymtillväxt drevs av ökad för-

säljningstakt för vår portfölj på befintliga 

marknader. Utöver växande befintliga 

marknader har vi öppnat upp flera nya 

marknader, framför allt Sydafrika. Årets 

viktigaste innovation var lanseringen av 

StarbucksTM Multiserve – en 0,75 liters 

kyld kaffe i återförslutningsbar förpack-

ning – som framgångsrikt öppnade upp 

StarbucksTM-varumärket för hem-

mabruk. 

I den svåra marknadssituationen 2022 
lyckades våra StarbucksTM drickfärdiga 
kaffedrycker öka volymerna på praktiskt 
taget alla marknader och totalt med 12,4 
procent. 



   

 

istoriskt hög inflation ledde till bety-

dande prisökningar i hela vårt  

Europe-segment. Omsättningen ökade 

med 17,4 procent till 7 771 miljoner 

EUR, jämfört med 6 621 miljoner EUR 

2021. Varumärkesvolymerna föll med 

4,2 procent när konsumenterna valde 

billigare alternativ. För vissa produktka-

tegorier och varumärken minskade voly-

merna avsevärt, i linje med den all-

männa nedgången för marknadskatego-

rin. Ett sådant exempel är Lurpak® och 

hela kategorin smör och bredbara pro-

dukter, där volymerna minskade med 

12,3 procent.  

 

Trots utmaningarna hade vårt  

kluster Nederländerna/Frankrike/Bel-

gien en varumärkestillväxt på 1,3 pro-

cent. StarbucksTM levererade en tillväxt 

på 12,5 procent, Arla® Protein växte 

med 48,9 procent och vårt Foodservice-

segment växte med 9,2 procent.  

  

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 

-4,2 % 
2021: 2,3 % 
 
 
 
 
 
 

Omsättning, miljoner EUR 

7 771 
2021: 6 621 
 
 
 
 
 
 

Omsättningsökning 

17,4 % 
2021: 3,2 % 
 
 
 
 
 

Andel av Arlas totala omsättning 

56 % 
2021: 59 % 

 

 

Arla Pro Slower Melt Soft Serve Mix är 
en av våra många populära Foodser-
vice-produkter. Arla Pro levererade en 
volymtillväxt på 20,5 procentunder 
2022. 



 
I likhet med andra marknader upplevde 

Storbritannien ett fortsatt exceptionellt 

inflationstryck under hela 2022. Omsätt-

ningen ökade med 18,3 procent till 

2 989 miljoner EUR jämfört med 2 526 

miljoner EUR under 2021, till stor del 

drivet av nödvändiga prishöjningar. Sam-

tidigt minskade volymerna i vår varu-

märkesverksamhet med 7,3 procent, ef-

tersom konsumenterna anpassade sitt 

konsumtionsbeteende mot bakgrund av 

den exceptionellt höga inflationen. Vårt 

smörvarumärke, Lurpak®, är en nyckel-

produkt i Storbritannien och drabbades 

särskilt hårt av denna trend. Volymerna 

minskade med 15,5 procent. Utmaning-

arna kring volymökningen från varumär-

ken i dagligvaruhandeln motverkades 

delvis av en fortsatt positivt utveckling 

inom vår Foodservice-kanal, som upp-

nådde en volymökning från varumärken 

på 12 procent. 

 
2022 var ett år som präglades av kraftigt 

stigande priser på mejeriindustriproduk-

ter, prishöjningar gentemot kunder och 

därmed konsumenterna och en försva-

gad SEK. Som ett resultat ökade Arla 

Sveriges omsättning med 11,4 procent 

till 1 594 miljoner EUR, från 1 431 miljo-

ner EUR under 2021, med måttlig nega-

tiv påverkan från den försvagade SEK. 

Volymerna och marknadsandelarna 

minskade dock, särskilt inom segmen-

ten mjölk och ekologiska produkter, i 

takt med att konsumenternas beteende 

förändrades när hushållens budgetar 

pressades. Varumärkesvolymerna mins-

kade med 3,9 procent, men StarbucksTM 

levererade en tillväxt på 3,8 procent. 

 

 
I Danmark ökade omsättningen med 

20,3 procent till 1 208 miljoner EUR från 

1 004 miljoner EUR 2021 drivet av pri-

sökningar. Prisökningar påverkade dock 

varumärkesvolymerna negativt, ef-

tersom konsumenterna föredrog billi-

gare produkter. Volymerna minskade 

därmed med 1,1 procent. Trots detta ut-

vecklades våra varumärken relativt 

starkt med marknadsandelar på ungefär 

samma nivå som 2021. Lurpak® klarade 

sig exceptionellt bra och behöll nästan 

volymerna för 2021, med en svag tillba-

kagång på 0,4 procent, och rankades av 

konsumenterna som det mest betrodda 

livsmedelsmärket. 

 

 
Exceptionell kostnadsinflation utlöste 

flera prishöjningar i vår portfölj i Tysk-

land under 2022. Den totala omsätt-

ningen ökade med 20,9 procent till 

1 198 miljoner EUR från 991 miljoner 

EUR 2021, drivet av prishöjningar. Om-

sättningen för handelns egna märken 

ökade och gynnades av mjölkbrist under 

första halvåret när konsumenterna bytte 

till billigare produkter. Varumärkesvoly-

merna minskade med 7,7 procent på 

grund av att konsumenterna gick över 

till billigare erbjudanden. Den starka vo-

lymtillväxten för StarbucksTM fortsatte 

dock med 8,2 procent och vår Foodser-

vice-verksamhet återhämtade sig med 

en volymtillväxt på 19,4 procent efter 

några svåra år i samband med covid-19.  

 

 
Vårt kluster i Nederländerna, Belgien 

och Frankrike genomförde historiskt 

höga prishöjningar 2022, eftersom pro-

duktionskostnaderna och priserna på 

mjölkråvaror ökade avsevärt. Som ett re-

sultat ökade omsättningen till 443 mil-

joner EUR från 360 miljoner EUR 2021. 

Trots utmaningar i produktionen lycka-

des vi få våra varumärken att fortsätta 

växa och ta marknadsandelar. Melkunie 

PROTEIN, StarbucksTM, Lurpak® och 

Arla® Pro fortsatte att leverera impone-

rande tvåsiffrig tillväxt med 49,7, 30,4, 

15,0 respektive 15,7 procent, vilket bi-

drog till att vår totala omsättning ökade 

till 443 miljoner EUR från 360 miljoner 

EUR 2021. 2022 rankade våra dagligva-

ruhandelskunder oss än en gång som 

den ledande leverantören inom mejeri-

kategorin. 

 
2022 var ännu ett år med många stör-

ningar och en inflationsnivå som pres-

sade upp kostnaderna avsevärt. Vår om-

sättning ökade till 339 miljoner EUR 

jämfört med 309 miljoner EUR 2021, 

drivet av prishöjningar. Våra varumärkes-

volymer inom vårt dagligvaruhandels-

segment minskade med 1,8 procent. 

Vissa varumärken klarade sig mycket bra 

trots de utmanande marknadsförhållan-

dena. Till exempel ökade både Starbucks 

och Arla Pro volymerna under 2022, 

med 29,9 respektive 12,8 procent. Vår 

Foodservice-kanal levererade också en 

volymtillväxt på 2,7 procent efter några 

utmanande år i samband med covid-19. 

Under 2022 fokuserade vi än en gång på 

att leverera innovationer i världsklass i 

hela vår portfölj, till exempel lanserade vi 

ett probiotiskt kvargsortiment i en håll-

bar fiberbägare och använde lock per-

sonligt designade av konsumenter i vårt 

Luonto+-sortiment med yoghurtbägare.   

 

Storbritannien 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-7,3 % 
2021: 3,8 % 

 

Omsättningsökning 

18,3 % 
2021: 6,1 % 

 

 

Sverige  

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-3,9 % 
2021: 0,8 % 

 

Omsättningsökning 

11,4 % 
2021: 5,1 % 

 

 

Danmark 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-1,1 % 
2021: 2,2 % 

 

Omsättningsökning 

20,3 % 
2021: 0,6 % 

 

 

Tyskland  

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-7,7 % 
2021: 1,7 % 

 

Omsättningsökning 

20,9 % 
2021: -3,2 % 

 

     

Nederländerna, Belgien och 
Frankrike 

 
 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

1,3 % 
2021: 8,4 % 

 

Omsättningsökning 

23,1 % 
2021: 7,1 % 

 

 

Finland 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-1,8 % 
2021: 0,2 % 

 

Omsättningsökning 

9,7 % 
2021: -1,9 % 

 



år internationella verksamhet ökade 

omsättningen med 17,2 procent, till 

2 463 miljoner EUR, från 2 101 miljoner 

EUR 2021. Merparten av utvecklingen är 

relaterad till prishöjningar, som var nöd-

vändiga för att kompensera för de sti-

gande produktionskostnaderna. Varu-

märkesvolymerna var under press till 

följd av prisökningar, och avyttringen av 

vår ryska verksamhet på grund av kriget i 

Ukraina påverkade också den totala vo-

lymtillväxten negativt. Den uppgick till -

1,2 procent (eller 0,9 procent, exklusive 

Ryssland). 

Trots högre priser och fallande efterfrå-

gan uppnådde vi en rekordstor  

volymökning från varumärken i våra 

största regioner, nämligen Mellanöstern 

och Nordafrika (MENA), Övriga världen 

och Sydostasien, där volymerna ökade 

med 4,3, 8,6 respektive 21,3 procent. 

Vår kinesiska verksamhet hade det dock 

svårt under 2022, eftersom de lokala 

priserna på mjölkråvara sjönk något,  

medan de europeiska mjölkpriserna 

steg avsevärt. Det innebar en försvagad 

konkurrenskraft för europeiska produk-

ter i Kina.  

Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 

-1,2 %
2021: 9,4 % 

Omsättning, miljoner EUR 

2 463 
2021: 2 101 

Omsättningsökning 

17,2 % 
2021: 6,4 % 

Andel av Arlas totala omsättning 

18 % 
2021: 19 % 

Puck® är det främsta varumärket inom 
bredbar ost i MENA. 2022 levererade 
Puck en volymtillväxt på 4,7 procent. 



 
Vår verksamhet i MENA levererade stark 

tillväxt under 2022, med en omsätt-

ningsökning på 964 miljoner EUR från 

734 miljoner EUR 2021, drivet av pris-

höjningar. Trots ökade priser levererade 

MENA-regionen en volymdriven varu-

märkestillväxt på 4,3 procent. Den posi-

tiva utvecklingen vad gäller att vinna 

marknadsandelar inom dagligvaruhan-

deln fortsatte – men vissa kategorier 

minskade på grund av att hushållens 

budgetar var pressade. Foodservice i 

regionen hade ännu ett starkt år med 

betydande varumärkestillväxt på 31,7 

procent.  

 

 
I Nordamerika ökade den totala omsätt-

ningen med 20,1 procent till 347 miljo-

ner EUR från 289 miljoner EUR 2021, 

drivet av prishöjningar och gynnsamma 

valutakurser. Vår verksamhet i USA lyck-

ades uppnå en mindre varumärkestill-

växt på 1,4 procent, samtidigt som Ka-

nada behöll sina starka marknadsposit-

ioner i en miljö med försvagade katego-

rier och konsumenter som letar efter bil-

ligare produkter. Efterfrågan inom 

Foodservice-sektorn stärktes på samma 

sätt som på andra marknader, men vår 

verksamhet i Nordamerika är mer foku-

serad på dagligvaruhandeln och därför 

påverkade inte Foodservice-sektorns ut-

veckling vårt resultat nämnvärt. 

 
I vår SEA-region uppfyllde vi också våra 

tillväxtambitioner under ett turbulent år 

med inflation och valutautmaningar. Vår 

omsättning ökade med 49,4 procent till 

269 miljoner EUR från 180 miljoner EUR 

2021, genom prishöjningar och en vo-

lymökning från varumärken på 21,3 pro-

cent. Arla Dano® i Bangladesh fortsatte 

att visa en stark varumärkestillväxt på 

18,0 procent trots prisökningar. Filippi-

nerna, och framför allt vårt Foodservice-

segment där, levererade exceptionellt 

bra, med en volymökning från varumär-

ken på 41,7 procent. Inom vår Foodser-

vice-verksamhet ökade volymerna med 

29,9 procent över hela SEA. 

 
Trots en utmanande makroekonomisk 

miljö på de västafrikanska marknaderna, 

med krympande mejerikategorier, hög 

inflation och valutautmaningar, levere-

rade vi en tillfredsställande tillväxt ge-

nom flexibel prishantering. Omsätt-

ningen ökade med 1,3 procent, från 155 

miljoner EUR 2021 till 157 miljoner EUR 

2022, drivet av prishöjningar på alla 

marknader. De västafrikanska mark-

naderna utmanades dock av en försva-

gad konsumtion, vilket ledde till en ned-

gång för varumärkesvolymerna på 17,8 

procent. För att hitta en lösning med fo-

kus på våra konsumenters lägre dispo-

nibla inkomster lanserade vi en ny pris-

värd produkt – Dano Sabi i Nigeria och 

Hye Me Ma i Ghana. Etableringen av en 

gård i delstaten Kaduna i Nigeria fortskri-

der och den förväntas tas i drift under 

första halvåret 2023. 

 
Våra varumärkesvolymer i Kina mins-

kade med 46 procent, främst mot bak-

grund av stigande europeiska mjölkpri-

ser, vilket utmanade Arlas konkurrens-

kraft på den kinesiska marknaden. Ut-

maningen påverkade främst våra UHT- 

och ostverksamheter, medan närings-

segmentet inte påverkades lika mycket. 

Vi tog också framgångsrikt kontroll över 

ELN-verksamheten, som tidigare drevs 

av Yashili. Den totala omsättningen 

minskade med 44,3 procent till 131 mil-

joner EUR, från 235 miljoner EUR 2021. 

Under 2022 fortsatte UHT-mjölk att ut-

göra den största delen av vår verksam-

het i Kina. 

 
Vi lämnade vår verksamhet i Ryssland och 

avyttrade vårt ryska dotterbolag, som tidi-

gare var en del av segmentet Övriga värl-

den. Detta i sig minskade omsättningen 

med 30 miljoner EUR jämfört med 2021. 

Resterande Övriga världen, inklusive Au-

stralien, europeiska dotterbolag och dis-

tributörsförsäljning levererade en volym-

driven tillväxt på 8,6 procent och en total 

omsättning på 569 miljoner EUR 2022, i 

stort drivet av prisökningar. Viktiga driv-

krafter för den volymdrivna omsättnings-

ökningen för varumärken var Star-

bucksTM, Lurpak® och Milex early life nut-

rition med 24,9 respektive 16 procent av 

tillväxten. Ett fortsatt fokus på och inve-

steringar i Foodservice-kanalen gav en va-

rumärkestillväxt på 29,2 procent. Trots att 

kunderna bytt till billigare märken och 

många kategorier minskar på grund av in-

flationen bidrog de flesta marknader till 

tillväxten. 

 

Mellanöstern och Nordafrika 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

4,3 % 
2021: 5,2 % 

 

Omsättningsökning 

31,3 % 
2021: -1,9 % 

 

 

Nordamerika 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-0,6 % 
2021: 8,3 % 

 

Omsättningsökning 

20,1 % 
2021: 7,0 % 

 

 

Sydostasien 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

21,3 % 
2021: 27,1 % 

 

Omsättningsökning 

49,4 % 
2021: 5,3 % 

 

 

Västafrika 

  
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-17,8 % 
2021: 13,3 % 

 

Omsättningsökning 

1,1 % 
2021: 16,5 % 

 

 

Kina 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-44,1 % 
2021: 12,4 % 

 

Omsättningsökning 

-44,3 % 
2021: 23,7 % 

 

 

Övriga världen 

 
Volymdriven omsättningsökning från 

strategiska varumärken 2022 

-2,0 % 
2021: 8,5 % 

 

Omsättningsökning 

12,0 % 
2021: 9,7 % 

 



nder 2022 var marknadsmiljön 

mycket dynamisk och AFI utsattes 

för rekordhöga energi- och råvarupriser. 

Den starka efterfrågan på våra speciali-

serade vassleprotein- och laktosproduk-

ter gjorde dock att vi kunde skydda våra 

marginaler.  

AFI:s resultat för 2022 drevs av ett konti-

nuerligt arbete för att producera nya in-

novationer och trots inflationstryck på 

råvaror och energi behöll våra mycket 

specialiserade vassleprotein- och laktos-

produkter ett starkt momentum under 

2022. Vi fortsatte att leverera förbätt-

ringar i vår underliggande produktmix 

och vår prissättning följde marknadsut-

vecklingen. Detta ledde till en omsätt-

ningsökning på 29,5 procent till 1 028 

miljoner EUR jämfört med 794 miljoner 

EUR under samma period förra året.  

De högförädlade proteinvolymerna 

ökade med 6,8 procent till en total för-

ädlingsandel på 80,4 procent, jämfört 

med 74,0 procent under samma period 

förra året. Advanced Nutrition-verksam-

heten, som främst producerar early life 

nutrition-produkter, utmanades un-

der 2022 efter stigande produkt-

ionskostnader och strategiska 

kunder som påverkades av 

svåra marknadsförhållanden i 

Kina. Men vi lyckades också 

framgångsrikt säkra nya 

kunder under 2022 och 

våra utsikter för verksam-

heten är fortsatt positiva. 

Tillväxt för mervärdessegmentet 

6,8 % 
2021: 14,5 % 

Andel högörädlade produkter 

80,4 % 
2021: 74,0 % 

Omsättning, miljoner EUR 

1 028 
2021: 794 

Andel av Arlas totala omsättning 

8 % 
2021: 7 % 

Specialiserade proteiner som 
produceras av AFI används 
också i en mängd olika Arla-
produkter. Vår nya kolsyrade 
läskedryck, Arla Protein Re-
fresh, innehåller 10 gram pro-
tein för att hjälpa till med åter-
hämtningen efter träning. 



 
Flexibiliteten i vår affärsmodell Global In-

dustry Sales (GIS) gjorde det möjligt för 

oss att anpassa mjölkvolymerna under 

året, när effekterna av inflationen gjorde 

att efterfrågan förändrades inom daglig-

varuhandel och industrimarknader. 

De europeiska och globala råvarumark-

nadspriserna för mejeriprodukter steg 

avsevärt under året, med en oöverträf-

fad ökning under första halvåret. Prisök-

ningarna drevs globalt av stagnerande 

mjölkproduktion på grund av högre pro-

duktionskostnader både på gården och i 

mejerierna, i kombination med hög 

efterfrågan inom industrisektorn. Den 

totala andelen mjölkpulver som såldes 

inom Global Industry Sales ökade till 

23,6 procent, jämfört med 22,1 procent 

förra året. Omsättning inom GIS ökade 

med 50,1 procent till 2 531 miljoner 

EUR från 1 686 miljoner EUR under 

2021, som ett resultat av högre råvaru-

priser. Det starka resultatet för Global In-

dustry Sales var en viktig drivkraft 

bakom det konkurrenskraftiga mjölkpri-

set till våra ägare. 

  

 
Andel mjölktorrsubstans som säljs 

genom Global Industry Sales 

23,6% 
2021 22,1 % 
 
 
 
 

Omsättning, miljoner EUR 

2 531 
2021: 1 686 
 
 
 
 

Omsättningsökning 

50,1% 
2021: 9,4 
 
 
 
 

Andel av Arlas totala omsättning 

18% 
2021: 15 % 
 

Vårt nyinvigda pulvertorn 
i tyska Pronsfeld ökade 
vår kapacitet avsevärt för 
att tillgodose den väx-
ande industriella efterfrå-
gan på mjölkpulver. 



Lågkonjunktur väntar  
2023 kommer utan tvekan att bli ännu 

ett svårt år när den utmanande ekono-

miska miljön globalt och de pågående 

effekterna av kriget i Ukraina fortsätter 

att påverka energimarknaden och pro-

duktionskedjorna. Den globala BNP-till-

växten förväntas bli lägre än under 

2022, på 2,7 procent. 

Mot slutet av året vände priserna nedåt 

för foder och gödselmedel, och till följd 

av att kostnadstrycket på ägarna lättade 

ökade mjölktillgången något. Vi 

förväntar oss att balansen mellan utbud 

och efterfrågan på mejerimarknaden 

normaliseras under 2023. Råvarupri-

serna började falla kraftigt under fjärde 

kvartalet 2022 och återgick till prisnivå-

erna från januari 2022.  

 Vi förväntar oss också att se en fortsatt 

avmattning för varumärkestillväxten på 

grund av att konsumenternas köpkraft 

minskar och oron för en lågkonjunktur. 

Som vi ser det nu kommer våra märkes-

volymer att minska med mellan 3,5 och 

1,5 procent. Vi förväntar oss dock att till-

växttakten kommer att öka igen från 

2024. Läs om hur vi anpassade våra stra-

tegiska förväntningar till den föränder-

liga externa marknaden på nästa sida. 

Vår omsättning väntas ligga på mellan 

13,6–14,2 miljarder EUR. Resultatande-

len väntas bli mellan 2,8 och 3,2 procent 

och skuldsättningsgraden mellan 2,4 

och 2,8. Vi räknar med att spara 55–85 

miljoner EUR i vårt effektiviseringspro-

gram. 

Vårt mål att ytterligare minska våra ut-

släpp i vår produktion och på gården är 

oförändrat. 

Utsikter 
20221 

Resultat  
2022 

Utsikter 
2023 

1Som meddelades efter första halvåret 2022 



 

 

 
nder det första året med vår Fu-

ture26-strategi gjorde vi framsteg 

mot våra mål att driva värdeskapande i 

den globala mejerikategorin och vara le-

dande i omställningen till en mer hållbar 

produktion, med syftet att bidra i arbetet 

med de dubbla utmaningarna med kli-

matförändringar och att ge en snabbt 

växande världsbefolkning tillgång till nä-

ring. 

Viktiga steg på vår hållbarhetsresa om-

fattade att påskynda vår omställning till 

förnybar el i våra europeiska 

produktionsanläggningar och utveckl-

ingen av vår modell för hållbarhetser-

sättning (se sidan 35). 

När det gäller värdeskapande levererade 

vi starka resultat på flera av våra priorite-

rade tillväxtmarknader, liksom i våra livs-

medels- och ingrediensverksamheter 

(AFI), men påverkades av den svåra krisen 

med högre levnadsomkostnader, i syn-

nerhet i Europa. 

De högre levnadsomkostnaderna, som 

förväntas fortsätta att påverka konsu-

menterna under hela 2023, har lett till 

nedjusteringar av två viktiga ekono-

miska indikatorer  

som vår Future 26-strategi byggde på – 

BNP-tillväxt och global efterfrågan på 

mejeriprodukter. Därför genomförde vi 

en översyn av vår Future26-strategi och 

drog slutsatsen att även om större delen 

av Future26 fortfarande är relevant och 

därför oförändrad behövde våra ambit-

ioner för volymdriven varumärkestillväxt 

och årliga effektivitetsvinster justeras. 

De ekonomiska effekterna är som störst 

under 2022 och 2023 och vi räknar med 

en återgång till tillväxt från 2024.  Mot 

bakgrund av dessa antaganden förvän-

tar vi oss en volymnedgång för varumär-

ken på 3,5–1,5 procent 

 för 2023 och räknar sedan med en till-

växt inom intervallet 1–4 procent 

2024–2026. Våra årliga effektivitets-

vinster har ändrats från ett mål på 100 

miljoner EUR per år till ett intervall på 

70–100 miljoner EUR per år. 

Vår Peer Group Index-ambition på 103–

107 inom Future26 och våra CO2e-mål 

för scope 1, 2 och 3 är oförändrade, lik-

som vår ambition att ha ett netto noll 

klimatavtryck i hela vår värdekedja till 

2050. 

Peer group index 

Varumärken 

Scope 1+2 

Volymtillväxt 

Stagnerande efterfrågan  
på mejeriprodukter 

Prognostiserad årlig tillväxt 

Effektivitetsvinster 

Investeringar 

Ekonomisk avmattning 

Global BNP-tillväxt, 2020–2024 

Växande befolkning  

2020–2030 

Befolkningstillväxt i städerna 

2020–2030 

Scope 3 per kilo 

mjölk och vassle 



 

 
Vårt specialostmärke, Castello®, erbjuder ett brett  
utbud av spännande smaker, varav en är ananas.  

Denna ost är en unik blandning av ananas och bredbar 
ost, vilket skapar en söt och syrlig smak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riskidentifiering, bedömning 
och reducering av risker 
Under 2022 stärkte vi vår riskhante-

ringsprocess ytterligare genom att för-

bättra tillvägagångssättet inom alla af-

färsenheter, säkerställa en gemensam 

förståelse och tydliga roller kring riski-

dentifiering, -bedömning och -begräns-

ning. Vårt ramverk för riskhantering 

inom företaget, som kommer att rullas 

ut ytterligare under 2023, förbättrade 

vår infrastruktur, kommunikation och 

dokumentation kring risker. 

Arlas hantering av risk syftar till att ef-

fektivt identifiera, bedöma och minska 

risker och osäkerheter, reducera nega-

tiva interna och externa effekter samt 

fånga upp affärsmöjligheter för att max-

imera värdeskapandet. För att identifi-

era våra viktigaste risker övervakar risk-

ägare i hela organisationen hela tiden 

trender som potentiellt kan påverka 

Arla i framtiden. Dessa nya risker be-

döms utifrån en tvådimensionell värme-

karta som beräknar riskens påverkan på 

rörelseresultatet och sannolikheten för 

att risken uppstår.  

De mest väsentliga riskerna granskas 

och bedöms regelbundet av koncern-

ledningen (EMT) och styrelsen (BoD). 

Medan styrelsen har ansvaret för att 

upprätthålla robust risk- och efterlev-

nadshantering samt ett internt kontroll-

system ansvarar koncernledningen för 

riskerna, för att arbetet med att be-

gränsa riskerna är effektiva och identifi-

eringen av de relaterade möjligheterna. 

Koncernledningen granskar vår risk-

karta och baserat på deras granskning 

presenteras de största riskerna för sty-

relsen. Både koncernledningen och sty-

relsen vidtar åtgärder för att undvika 

onödiga risker och minska andra risker. 

Processen är flexibel och möjliggör 

snabb bedömning av risker som kan 

uppstå plötsligt, exempelvis som var fal-

let med covid-19 och kriget i Ukraina. 

Klimatrelaterade risker 
Under 2022 inkluderade vi en detalje-

rad klimatrelaterad riskbedömning i vår 

årliga riskbedömningsprocess för att 

förstå de risker och möjligheter som 

Arla står inför på grund av klimatföränd-

ringen och vad vi kan göra för att 

minska dessa risker. Vi följde rekom-

mendationerna från arbetsgruppen för 

klimatrelaterade finansiella upplys-

ningar (TCFD) för att kartlägga och be-

döma våra viktigaste klimatrelaterade 

risker. Mer information finns på sidan 

32. Vår sammanfattande tabell för TCFD 

finns på sidan 143. 

 

 

 Förstå     Planera  Agera 

       · Beredskapsåtgärder 

· Åtgärder för kontinuitet i verksamheten 

· Kommunikationsåtgärder 

 

· Regelbunden rapportering till koncernled-

ningen och styrelsen 

· Reduceringsåtgärder har vidtagits  

 · Riskkarta eller riskkatalog 

· Klassificering av risktyper (perifera, mark-

nadsspecifika, företagsspecifika risker) 

  · Uppskattningar av sannolikheten för före-

komst 

· Bedömning av riskpåverkan 

  · Risk i operativ planering 

· Risk i strategisk planering 

· Risk vid värdering av investeringar 

· Portföljförvaltning riskavkastning 

  

 



Viktiga förändringar i Arlas 
riskposition 2022: 
 

· Den globala politiska och ekonomiska 

instabiliteten ökade, drivet av Ryss-

lands invasion av Ukraina, Kinas han-

tering av covid-19 och politisk oro på 

några av våra internationella mark-

nader (se risk 2). 

 

· Risken för att vår konkurrenskraft 

minskar på grund av en hotande  

lågkonjunktur och de högre 

insatskostnaderna i Europa ökade 

också under 2022 (se risk 4 och 5). 

· Europeiska regeringar blev allt mer 

benägna att införa klimat- och hållbar-

hetsrelaterad lagstiftning. Vissa ini-

tiativ stödde vår strategi medan andra 

skapade risker (se riskerna 1 och A, 

B, C). 

 

 

 

Perifer risk 

1. Klimatrelaterade regeländringar 

2. Politisk instabilitet och ekonomisk oro 
 

Marknadsspecifika risker 

3. Förändrat konsumentbeteende 

4. Förlust av konkurrenskraft i  

varumärkesportföljen 

5. Förlust av internationell konkurrenskraft på 

grund av ökade produktionskostnader 

 

Företagsspecifika risker 

6. Stor cyberattack 

7. Stora produktkvalitets- och säkerhetsproblem 

8. Valutavolatilitet 

 

 

Övergångsrisker 

A. Lagstiftning om att minska utsläppen i  

produktionen 

B. Lagstiftning om att minska utsläppen från 

jordbruksverksamhet 

C. Lagstiftning om markanvändning 

D. Miljöavtrycks- och ursprungsmärkning 

E. Förändrade kostråd och trender 

 

Fysiska risker 

F. Extrema väderhändelser 

   

 Beskrivning av 

risk 

Perifera risker: 
Dessa risker ligger 
utanför vår lednings 
direkta kontroll. 
 
Marknadsspecifika 
risker: Dessa risker 
anses hanteras inom 
den strategiska 
processen och 
affärsplanerings- 
processen.  
 
Företagsspecifika 
risker: Detta är risker 
som Arla direkt kan 
hantera och 
begränsa. De 
fungerar som 
utgångspunkt för 
utveckling av globala 
policyer och interna 
kontrollförfaranden. 
 
Övergångsrisker:  
Risker som härrör 
från samhälleliga och 
ekonomiska 
förändringar mot en 
koldioxidsnål och 
mer klimatvänlig 
framtid.  
 
Fysiska risker: 
Dessa risker hänför 
sig till de fysiska 
konsekvenserna av 
det förändrade 
klimatet, som 
stigande 
temperaturer, mer 
frekventa extrema 
väderhändelser, 
översvämningar osv. 
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 Riskkategori  Förändring jämfört med förra året 
 Förändring jämfört med förra året: Vi bedömer varje risks rörelse från år till år genom att utvärdera förändringar av  

sannolikheten vad gäller förekomst och potentiell påverkan. Summan av dessa rörelser ger oss positionsförskjutningen på årsbasis. 

 

 

 

 
Klimatrelaterade 
regeländringar  

Läs mer om klimatrelaterade risker på 

sidan 32 

Ett antal klimatrelaterade regleringar som skulle påverka mejeribran-

schen diskuteras både på EU-nivå och i enskilda europeiska länder. Dan-

mark har föreslagit en utsläppsskatt på industriverksamhet och planerar 

att införa en koldioxidskatt på metan- och lustgasutsläpp från jordbruks-

verksamhet.  

 Perifer risk 

 Ökar 

  

· Högre produktionskostnader på gården. 

· Lägre mjölkvolymer. 

· Minskad flexibilitet i verksamheten. 

 

· Vi minskar aktivt våra egna och våra ägares CO2e-ut-
släpp. Under 2022 introducerade vi en modell för håll-
barhetsersättning för att främja ännu mer klimatåtgär-
der på gårdarna. 

· Inom vår Supply chain är vi uppmärksamma på en po-
tentiell minskning av den invägda mjölkråvaran. 

 
Politisk instabilitet och 
ekonomisk oro 

 

Som ett globalt företag är Arla exponerat för global politisk och ekono-

misk instabilitet eller lågkonjunktur. Vi förväntar oss att de närmaste 

åren kommer att bli svåra i detta avseende. 

 Perifer risk 

 Ökar 
 

· Ekonomisk instabilitet och lågkonjunktur påverkar efter-
frågan på mejeriprodukter, valutakurser och råvarupri-
ser. 

· Politisk oro eller krig kan påverka den globala värdeked-
jan för livsmedel, till exempel genom brist på djurfoder 
och störningar i logistiknätverk. Detta kan i sin tur på-
verka våra mjölkvolymer och vår lönsamhet. 

· Vi balanserar vår tillväxt mellan marknader med högre 
och lägre risk i vårt internationella segment. 

· Vi ökar flexibiliteten i vår Supply chain. 

 
Förändrat 
konsumentbeteende 

Mer information om klimatrelaterade 

risker D och E finns på sidan 32 

Ständigt föränderliga konsumentpreferenser är en självklarhet i livsme-

delsbranschen, men den allt snabbare takten och volatiliteten hos dessa 

trender kan påverka vår verksamhet avsevärt.  

 Marknadsspecifika 

risker 

 Stabil 
 

· Om Arlas hållbara omställning inte håller samma takt 
som de förändrade konsumenttrenderna kan vi tappa 
marknadsandelar och försäljningsvolymer. 

· Förstå och noggrant följa konsumenternas behov 

· Erbjuda konsumenter som söker mer hållbara måltidsval 
ett brett utbud av alternativ. 

· Säkerställa att konsumenterna förstår närings- och häl-
sofördelarna hos våra produkter och varumärken. 

 
Förlust av 
konkurrenskraft i 
varumärkesportföljen  

I den nuvarande höginflationsmiljön, med en lågkonjunktur vid horison-

ten, förväntas konsumenterna välja billigare alternativ. 

 

 Marknadsspecifika 

risker 

 Stabil 
 

· Våra varumärken är kärnan i vår värdegenereringsmo-
dell. En långsam utveckling för omsättningen från varu-
märken kommer att påverka lönsamheten negativt. 

· Prispress på vår varumärkesprodukt kan göra våra varu-
märken mindre konkurrenskraftiga på marknaden. 

· Att se till att vår varumärkesportfölj är relevant och pris-
värd för våra konsumenter genom innovation och starkt 
försäljningsarbete. 

 
Förlust av internationell 
konkurrenskraft på 
grund av ökade 
produktionskostnader 

Under 2022 var inflationen exceptionellt hög globalt, men Europa drab-

bades hårdare av denna trend, eftersom den förvärrades av Rysslands 

krig mot Ukraina. 

 Marknadsspecifika 

risker 

 Ny, ökar 
 

· På våra viktigaste tillväxtmarknader inom International 
konkurrerar vi i många fall med mejeriföretag baserade 
utanför Europa. De här företagen har en konkurrensför-
del gentemot Arla, om insatskostnaderna ligger kvar på 
nuvarande nivå.  

· Upprätthålla en kostnadseffektiv Supply chain genom 
att bli mindre beroende av våra europeiska anlägg-
ningar. Det gör vi genom att utforska möjligheterna till 
produktion och inköp på våra internationella marknader 
där vi har strategiska kommersiella intressen. 



 Riskkategori  Förändring jämfört med förra året 
 Förändring jämfört med förra året: Vi bedömer varje risks rörelse från år till år genom att utvärdera förändringar av  

sannolikheten vad gäller förekomst och potentiell påverkan. Summan av dessa rörelser ger oss positionsförskjutningen på årsbasis. 

 

 
Stor cyberattack Det finns en växande trend där skadliga programvaror riktas mot tillverk-

ningsföretag, vilket även påverkar vår bransch. 
 Företagsspecifika 

risker 

 Ökar 
 

· Potentiella skador på vår förmåga att tillverka, leverera 
och sälja våra produkter. 

· Stärka våra processer för att minska brister i IT-säker-
heten. 

 

 
Stora produktkvalitets- 
och säkerhetsproblem  

Vi har en komplex och lång värdekedja med ett stort utbud av produkter. 

Att se till att våra produkter är säkra att konsumera och är korrekt märkta 

samt att se till att våra medarbetare är trygga och friska är nyckeln till Ar-

las framgång. 

 Företagsspecifika 

risker 

 Stabil 
 

· Viktiga produktkvalitets- och/eller livsmedelssäkerhets-
frågor kan leda till förlust av varumärkesrenommé och 
minskat förtroende för våra produkter.  

· En försämring av våra produkter kan leda till ekono-
miska förluster. 

· Vi förbättrar ständigt våra program för kvalitet och livs-
medelssäkerhet. 

· Livsmedelssäkerhet och efterlevnad av hälso- och sä-
kerhetslagstiftning är högsta prioritet i vår Supply chain. 

 
Valutavolatilitet Eftersom en avsevärd del av Arlas omsättning genereras i andra valutor 

än EUR eller DKK är vår viktigaste finansiella risk relaterad till valutafluk-

tuationer på våra globala marknader. 

 Företagsspecifika 

risker 

 Stabil 
 

· Försvagade valutor leder till högre försäljningspriser på 
de enskilda marknaderna och påverkar Arlas konkur-
renskraft samt påverkar potentiellt omsättning och re-
sultat. 

· Arla har ägare i flera länder inklusive Storbritannien och 
Sverige. Inköp av ägarlevererad mjölk och verksamhet i 
länder utanför euroområdet innebär att vår Arlaintjäning 
mätt i EUR exponeras mot fluktuationer i valutakurser 
för GBP och SEK. 

· Centraliserad hantering av valutaexponeringen. 

· Minska kortsiktig exponering genom säkringsåtgärder. 
 
Läs mer i not 4 i årsredovisningen. 

 

 

 



 Riskkategori  Förändring jämfört med förra året 
 Förändring jämfört med förra året: Vi bedömer varje risks rörelse från år till år genom att utvärdera förändringar av  

sannolikheten vad gäller förekomst och potentiell påverkan. Summan av dessa rörelser ger oss positionsförskjutningen på årsbasis. 

 

 

 

 
Lagstiftning om att 
minska utsläppen i 
produktionen 

Danmark har föreslagit en utsläppsskatt på industriverksamhet. Arlas 

verksamhet kommer att påverkas av detta. Det finns potential för andra 

länder att följa efter Danmark och införa liknande skatter, eller använda 

andra lagstiftningsverktyg för att minska utsläppen i framtiden. 

 Lagstiftningsrela-

terad risk 

 Stabil 
 

· Ökade produktionskostnader i länder med CO2e-lagstift-
ning, till exempel CO2e-skatt 

· Vi sänker hela tiden våra CO2e-utsläpp i vår produktion. 
Vårt Science Based Target är att minska utsläppen i 
scope 1 och 2 med 63 procent till 2030. 

· Vi siktar också på att driva vår europeiska verksamhet på 
enbart förnybar el till 2025. 

 
Lagstiftning om att 
minska utsläppen från 
jordbruksverksamhet 

Den danska regeringen har lovat att införa en skatt på metan- och lust-

gasutsläpp från jordbruksverksamhet. Våra danska ägare kommer att 

omfattas av denna skatt, men uppgifterna om skattens nivå och när den 

kommer att införas är ännu inte klara. 

 Lagstiftningsrela-

terad risk 

 Ökar 
 

· Våra danska ägares produktionskostnader skulle öka av-
sevärt, vilket skulle kunna få en negativ inverkan på 
mjölkvolymerna och orsaka problem med råvaru-
anskaffning. 

· Att minska våra utsläpp på gårdarna är en del av vår af-
färsstrategi. Vårt mål är att minska scope 3-utsläppen 
med 30 procent per kilo mjölk och vassle till 2030.  

 
Lagstiftning om 
markanvändning 

Förslag på EU-nivå för att minska utsläppen från markanvändningen om-

fattar återvätning av mullrika jordar och ökat skogsbruk. Nationella ini-

tiativ för att förbättra vatten- och luftkvaliteten, som i Nederländerna, 

kan också minska antalet djur på våra kärnmarknader.  

 

 Lagstiftningsrela-

terad risk 

 Stabil 
 

· Denna lagstiftning skulle innebära mindre mark för att 
producera foder till kor, vilket skulle kunna leda till att 
besättningarnas storlek och mjölkvolymerna blir 
mindre. 

· Ett minskat antal djur skulle också påverka mjölkvoly-
merna negativt. 

· För att skapa en bättre förståelse för de potentiella ef-
fekterna av en sådan reglering och för att förse våra 
ägare med lösningar strävar vi efter att mäta markan-
vändningen, inklusive att användning av mulljordar tas 
med i våra klimatberäkningar från 2023. 

 
Miljöavtrycks- och 
ursprungsmärkning 

Regeringar i olika länder och EU överväger i allt högre grad att införa ob-

ligatorisk hållbarhetsrelaterad märkning som omfattar klimatavtryck, ur-

sprungsland och näringsinnehåll.  

 

 Lagstiftningsrela-

terad risk 

 Ökar 
 

· Obligatorisk ursprungsmärkning kommer att öka kom-
plexiteten i vår verksamhet och minska vår effektivitet 
när vi hämtar mjölk från sju europeiska länder. 

· Märkning för exempelvis klimatutsläpp och näringsinne-
håll kan ge en förenklad bild av vad som är en hållbar 
och näringsrik kost. Det kan ge upphov till felaktiga upp-
fattningar som gör att konsumenterna väljer bort meje-
riprodukter. 

· Vi arbetar med att etablera metoder, processer och sy-
stem för att beräkna produkternas miljöavtryck. 

 
Förändrade kostråd och 
trender 

Nationella kostriktlinjer kan innehålla rekommendationer om att minska 

mängden animaliska livsmedel baserat på oro över deras klimatavtryck. 

Man bortser då från vad de tillför rent näringsmässigt. 

 Konsumentrisk 

 Ökar 
 

· Skolor och andra institutioner kan göra förändringar i vil-
ken mat de erbjuder barn och unga vuxna. Det kan i sin 
tur få långsiktiga konsekvenser för barnens/ungdomar-
nas kostpreferenser. 

· Vi utbildar om de näringsmässiga fördelarna med meje-
riprodukter i skolor och inspirerar hundratusentals män-
niskor genom våra receptsidor och sociala medier-kon-
ton. 

 
Extrema väderhändelser Värmeböljor, torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser 

blir allt vanligare på grund av klimatförändringen. Jordbrukssektorn 

måste också hantera nya djursjukdomar och skadedjur som beror på kli-

matförändringen. 

 Fysiska risker 

 Stabil 
 

· Extrema väderhändelser skulle kunna ha en negativ på-
verkan på skördarna och störa verksamheten eller distri-
butionsinfrastrukturen.  

· Värmeböljor är särskilt skadliga för kornas produktivitet 
och skulle kunna påverka mjölkvolymerna.  

· Våra kärnländer för mjölkproduktion är relativt mot-
ståndskraftiga mot extrema väderhändelser, men vi ar-
betar tillsammans med våra ägare för att bättre förstå 
och mildra effekterna av förändrade väderförhållanden. 



Arla är världens största producent av ekologiska 
mejeriprodukter. Vår ekologiska mjölk produceras 
med särskild omsorg om djurens välmående och 
miljön, inklusive fritt bete för korna och ingen an-

vändning av naturfrämmande bekämpningsmedel 
eller konstgödsel. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

  

 

 

Arla har satt Science Based Targets till 

2030, med 2015 som baslinje. Direkta 

utsläpp av växthusgaser  

(scope 1) och utsläpp som rör inköpt 

energi (scope 2) ska minskas med 

63 procent i absoluta tal. När det 

gäller scope 3-utsläpp fokuserar vi 

bland annat på att minska utsläppen 

från inköp av mjölkråvara. Målet är att 

minska klimatutsläppen från  

scope 3 med 30 procent per kilo 

standardiserad mjölk och vassle. 
Läs mer på sidan 130.  
För närmare detaljer om 
klimatrelaterade risker, se sidan 32. 
. 
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Till 2025 siktar vi på att endast köpa 

förnybar el till våra 

produktionsanläggningar och kontor i 

Europa. 
Läs mer på sidan 41. 

 

 

  

  

Vår ambition för 2025 är att 100 procent 

av de förpackningar som används för Arlas 

egna varumärken ska vara 

återvinningsbara. Läs mer på sidan 43. 

 

 

  

 

  Ambitioner för 2030 Vår ambition är att sluta använda 

nytillverkad plast från fossila källor i förpackningarna 

som används för Arlas egna varumärken till 2030. 
Läs mer på sidan 43. 

  

  Ambitioner för 2030 Vår ambition är att minska  
matsvinnet med 50 procent till 2030 (jämfört med  
2015).  
 

  

2021 203020222015

2021 20252022

20252022

2015 2022 2050 2030 2021 



 
rla tog ett stort steg 2022 när vi of-

fentliggjorde vår modell för hållbar-

hetsersättning, som kopplar mjölkpriset 

som ägarna får till hållbarhetsåtgärder 

på gården. När modellen för hållbarhets-

ersättning träder i kraft 2023 kan ägarna 

tjäna upp till 2,4 eurocent per kilo mjölk1 

för åtgärder som bidrar till att uppnå Ar-

las mål för 2030 om att minska klimatut-

släppen i scope 3 med 30 procent per 

kilo mjölk och vassle, samt för andra 

hållbarhetsåtgärder, till exempel att öka 

den biologiska mångfalden. 

För att belöna tidigare åtgärder och mo-

tivera ytterligare miljöförbättringar på 

gårdarna öronmärker Arlas styrelse 500 

miljoner euro2 årligen, som ska omför-

delas till ägare baserat på de individuella 

poäng som de uppnått i ersättningsmo-

dellen.  

Från början kommer modellen att finan-

sieras inom mjölkråvarans värde. På sikt 

är vårt mål att våra konkreta 

hållbarhetsåtgärder ska höja värdet på 

vår mjölkråvara och ge våra ägare större 

avkastning genom kommersialisering. 

Att belöna ägare för att de vidtar hållbar-

hetsåtgärder kommer att sända ett tyd-

ligt budskap till kunder och konsumen-

ter om att en del av priset de betalar för 

mer hållbara produkter och koncept från 

Arla går till de ägare som vidtar flest åt-

gärder. 

Våra ägare var delaktiga i att skapa mo-

dellen för att se till att den är rättvis för 

alla ägare, är lätt att förstå och möjliggör 

kommersialisering av hållbarhetsaktivi-

teter på gårdarna. Modellen är ett po-

ängbaserat system där ägaren kan samla 

poäng baserat på sina aktiviteter inom 

modellens 19 olika områden. 

Åtgärder med större förbättringspot-

ential för klimat och miljö leder till flest 

poäng – och därmed också till den 

största ekonomiska ersättningen. Vi 

identifierade dessa åtgärder genom våra 

klimatberäkningar. För varje poäng som 

en ägare uppnår får hen 0,03 eurocent 

per kilo mjölk. 

Den första utbetalningen av ersätt-

ningen görs som en del av det månatliga 

mjölkpriset för juli 2023, baserat på 

mjölk som levererats i juli, de uppgifter 

som lämnats i klimatberäkningen 2022 

samt nya uppgifter och dokumentation 

som lämnats in av ägarna. Ägarna får 

också en ersättning på 1,0 eurocent per 

kilo mjölk när de lämnar in sina klimat-

data.  

För en genomsnittlig Arlabonde med en 

årlig mjölkproduktion på i snitt 1,2 miljo-

ner kilo beräknas att minst 26 000 euro 

av mjölkpriset baseras på hållbarhetsåt-

gärder under det första helåret. 

Modellen är framtidssäkrad, eftersom 20 

av de maximala 100 poängen är reserve-

rade för framtida områden och nya åt-

gärder. När alla poäng är klara att förde-

las kommer ägarna att kunna få upp till 

3,0 eurocent per kilo mjölk för sina håll-

barhetsåtgärder.  

 

1Över tid kommer modellen att inkludera ännu fler hållbarhetsåtgärder och då kan ägarna få upp till 3,0 eurocent per kilo mjölk för sina åtgärder. 2Baserat på vår nuvarande mjölkvolym och antagandet att ägarna uppnår den maximala poängen, plus att de får 1,0 eurocent för att lämna in sina uppgifter.  

 

”Stödet från våra 
medlemmar, även i dessa 
osäkra tider, är ett bevis på 
vårt åtagande att ligga i 
framkant inom hållbar 
mejeriproduktion och sätta 
standarden för hur industrin 
ska utvecklas framöver”

Jan Toft Nørgaard 

Styrelseordförande

             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        

 

             

 



Klimatberäkningar och Big5 
Vårt verktyg för klimatberäkning hjälper 

Arlas ägare att identifiera gårdarnas ut-

släpp av växthusgaser (CO2e) och före-

slår åtgärder för att ytterligare minska 

utsläppen. Klimatberäkningen mäter sex 

områden: antal djur, 

fodersammansättning, växtodling, an-

vändning av mineralgödsel, gödselhan-

tering och användning av el, bränsle och 

förnybar energi. Ägarnas svar valideras 

av externa klimatrådgivare, som också 

hjälper ägarna att skapa individanpas-

sade planer för utsläppsminskningar ba-

serat på deras resultat.  

Under 2022 deltog 95 procent av Arlas 

aktiva ägare i klimatberäkningarna, vil-

ket motsvarar 99 procent av den ägarle-

vererade mjölkvolymen. Den genom-

snittliga Arlaägaren producerar mjölk 

med 1,12 kilo CO₂e per kilo mjölk. 

Efter introduktionen av verktyget för kli-

matberäkning 2020 har vi genomfört en 

ytterligare analys av den första data-

mängden. Den visar att 78 procent av 

variationen i klimatutsläpp mellan olika 

gårdar härrör från fem områden, som vi 

kallar Big5 – de fem nyckelområdena (se 

nästa sida). 

Benchmarking och 
kunskapsdelning driver 
resultatet inom Big5 
Under 2022 vidareutvecklade vi våra åt-

gärder för att minska utsläppen på går-

den genom att införa benchmarking och 

systematisk kunskapsdelning som stöd 

för våra ägare. Ett viktigt första steg för 

att öka medvetenheten om hur effekt-

fulla de fem nyckelområdena kan vara är 

att se till att alla ägare förstår hur de pre-

sterar inom de fem områdena. Arla in-

förde därför en benchmarkingmodell, 

som är utformad för att ge en tydlig bild 

av hur gården presterar jämfört med lik-

nande gårdar samt för att ange den pot-

ential som finns inom räckhåll för vart 

och ett av de fem nyckelområdena. Po-

tentialen definieras av vad de bäst pre-

sterande gårdarna i benchmarking-grup-

pen har lyckats åstadkomma genom att 

vara mycket effektiva på det aktuella 

nyckelområdet. Jämförelsegrupperna 

skapas utifrån geografisk region, besätt-

ningens storlek och fodertyp.  

Resultaten av benchmarkingen diskute-

ras på träffar som arrangeras av Arla och 

syftar till att öka kunskaperna. Där kan 

ägare prata med sina kollegor som 

uppnår mycket goda resultat inom ett 

nyckelområde och lära sig vad man kan 

göra för att bli bättre. För att motivera 

ägarna att delta kan de tjäna en poäng i 

ersättningsmodellen när de deltar i akti-

viteter som Arla kategoriserat som träf-

far som syftar till att öka kunskaperna.  

1,12 
CO2e per kilo ägarlevererad mjölk 

Strategisk ambition 
Vårt Science Based Target är att minska scope 3-
utsläppen per kilo mjölk och vassle med 30 
procent till 2030. 
 
 



 
De mest effektiva 
klimatåtgärderna – de fem 
nyckelområdena ”Big5” 
De fem nyckelområdena representerar 

de mest effektiva klimatåtgärdsområden 

som alla Arlabönder kan arbeta med för 

att sänka sin gårds klimatavtryck, och de 

spelar också en viktig roll i vår modell för 

hållbarhetsersättning. 49 av de 80 po-

äng som finns tillgängliga från början 

kommer från åtgärder inom de fem 

nyckelområdena ”Big5”. De här åtgär-

derna är också utmärkta verktyg för ma-

nagement på gården, vilket skapar ef-

fektivitetsvinster för ägarna i takt med 

att de  

utvecklas. 

Storskaligt pilotprojekt  
på gården för att minska 
metanutsläppen 
För att hitta nya, effektivare sätt att 

minska utsläppen på gården har Arla  

ett program för pilot- och innovations-

gårdar. 

I ett av pilotprojekten inledde Arla under 

2022 – tillsammans med ett globalt 

ändamålsstyrt, vetenskapsbaserat före-

tag, Royal DSM – ett storskaligt pilotpro-

jekt på gården med den metanreduce-

rande fodertillsatsen Bovaer®, som po-

tentiellt kan minska metanutsläppen 

från kor som äter den med 30 procent.  

Metanutsläpp är en av mejeriindustrins 

största klimatutmaningar. Ur ett Arlaper-

spektiv kommer cirka 40 procent av de 

totala utsläppen från Arlas gårdar från 

kornas matsmältning av fodret.  

För att försöka lösa detta problem och 

påskynda vår utsläppsminskning testar 

våra ägare användning av den nya foder-

tillsatsen Bovaer® på 10 000 mjölkkor 

på mer än 50 gårdar i Danmark, Sverige 

och Tyskland. 

Bovaer® verkar genom att hämma enzy-

met som utlöser metanproduktionen i 

kons matsmältningssystem. Det har 

omedelbar effekt och det är vetenskap-

ligt bevisat att det inte påverkar mjölk-

kvaliteten. Endast en fjärdedels tesked  

Bovaer® som tillsätts dagligen i varje kos 

foder kommer att möjliggöra en konse-

kvent minskning av metanutsläppen 

med i genomsnitt 30 procent. 

Arla och partner kommer att 
omvandla vindkraft till grönt 
gödningsmedel 
De fyra stora bondeägda danska koope-

rativen Arla, DLG, Danish Agro och  

Danish Crown gick samman under 2022 

och grundade ett nytt bolag,  

Zero Emission Fertilizer Denmark, som 

ska undersöka möjligheten att produ-

cera ett klimatneutralt gödningsmedel i 

Danmark.  

Idag är kemiska gödningsmedel en för-

utsättning för att odla fram tillräckligt 

stora skördar som kan möta den globala 

efterfrågan på livsmedel. Användningen 

av kemiska gödningsmedel svarar dock 

för betydande  

 

klimatutsläpp i jordbruket, eftersom de 

huvudsakligen produceras med energi 

från naturgas och kol.  

Med ett klimatneutralt gödningsmedel 

baserat på grön ammoniak producerad 

med hjälp av vindkraft kan utsläppen 

från användningen av kemiska göd-

ningsmedel minskas med upp till 30 

procent. 

Under de kommande 9–12 månaderna 

kommer det nybildade bolaget att ge-

nomföra en rad förstudier som ska ligga 

till grund för beslut om en eventuell in-

vestering i produktionen.  

Härifrån kommer våra utsläpp 

   Mulljordar: 9% 

   Foder köpt och egenodlat: 33% 

   Gödsellagring: 10% 

   Kornas smältning av foder: 41% 

 Energi: 5% 

 Övriga utsläpp: 2% 

 

 
 

    

 1.  Fodereffektivitet 
Om en gård maximerar mäng-

den mjölk i relation till mängden 

foder och minimerar fodersvin-

net blir mjölken mer klimatef-

fektiv. 

2.  Proteineffektivitet 
Att noggrant mäta foder med 

rätt proteinhalt innebär mindre 

kväve i gödseln och därmed 

lägre utsläpp av lustgas. 

3.  Hållbara djur 
En ko som lever ett långt och 

friskt liv producerar mer mjölk 

under sin livstid, vilket förbättrar 

klimateffektiviteten. 

4.  Gödselanvändning 
Att exakt matcha mängden göd-

ning med växternas behov och 

använda olika metoder för att 

sprida gödseln kan förbättra av-

kastningen per klimatutsläpp. 

5.  Markanvändning 
Det går också att optimera  

foderskördarna för att  

öka klimateffektiviteten. 

 

    

 



  

Arbetet med att förbättra djurvälfärden 

står ständigt i fokus. Det är också viktigt 

för Arla att fortsätta utveckla och stärka 

våra jordbruksmetoder när det gäller att 

skydda och förbättra naturen på gårdarna, 

särskilt inom jordhälsa, jordens vattenhål-

lande kapacitet och förbättring av eko-

systemtjänster. 

Djurvälfärd inom Arla 
Inom Arla är vi helt övertygade om att 

djur ska behandlas väl och djurvälfärd är 

en viktig fråga även för våra kunder och 

konsumenter. Vi tar inte lätt på arbetet 

med att säkerställa att Arlakorna är väl 

omhändertagna: våra ägare måste lämna 

in en omfattande rapport om sina besätt-

ningars välbefinnande fyra gånger om 

året.  

Hållbara djur är ett av de fem nyckelområ-

dena i vår ersättningsmodell. För att 

skaffa oss belägg för hur man kan för-

bättra detta nyckelområde lanserade vi 

under 2022 ett pilotprojekt med 19 går-

dar, där lantbrukarna, med stöd av veteri-

närer, fokuserar på hur man kan före-

bygga de vanligaste sjukdomarna hos kor. 

Men vi vet att det inte räcker med att leva 

ett långt liv, utan vi vill också se till att våra 

ägares kor är friska och glada. På vår brit-

tiska innovationsgård arbetar vi med att 

skapa ett sätt att mäta ”lycka” baserat på 

automatiserad övervakning av djurens 

beteende. Detta projekt syftar till att ut-

forska och identifiera positiva beteenden 

som kan användas som ytterligare indika-

torer på mjölkkornas välbefinnande.  

I en revisionsprocess som harmoniserats i 

alla ägarländer får ägarna också minst en 

gång vart tredje år besök av externa revi-

sorer som fokuserar på djurens välbefin-

nande och kontrollerar besättningarna. Vi 

rapporterar resultatet av dessa revisioner 

i vårt ESG-avsnitt. Läs mer på sidan 135. 

Fokus på biologisk mångfald 
och jordhälsa 
Att ta itu med klimatförändringar måste 

gå hand i hand med att ta itu med förlus-

ten av biologisk mångfald – båda är avgö-

rande för vår planets framtida överlevnad. 

Alla Arlabönder har åtagit sig att bevara 

och förbättra naturen och den biologiska 

mångfalden på sina gårdar och att enga-

gera sig i jordbruksmetoder som förbätt-

rar kolinlagringen i marken.  

 

 

I vår nya modell för hållbarhetsersättning 

kan ägarna få åtta poäng för sina åtgärder 

för att bevara den biologiska mångfalden 

och förbättra kolinlagringen. Nyckelom-

råden för jordbruk med lägre klimatut-

släpp har fastställts utifrån det faktum att 

växter med större rötter ökar kolinlag-

ringen, och därför vill vi uppmuntra ägare 

att odla gräs och behålla permanenta be-

tesmarker, eftersom de har mest rötter. 

När det gäller biologisk mångfald kan 

ägare initialt samla poäng genom att 

skicka in sin beräkning av biologisk mång-

fald och jordhälsa. 

  

1Andel granskade gårdar utan stora problem med djurvälfärden 

 

 

98,4% 
Inga stora renlighetsproblem 

 
 

99,8% 
Inga stora problem med kroppshull 

 
 

99,5% 
Inga stora rörlighetsproblem 

 
 

100% 
Inga problem med skador 



Under 2022 minskade våra scope 1- och 

scope 2-utsläpp med 4 procentenheter 

och nådde en total minskning med 29 

procent jämfört med vårt basår 2015.  

I år fanns det ett kortsiktigt behov av att 

gå över till olja från naturgas – på grund 

av kriget i Ukraina – för att säkerställa 

kontinuitet i leveranserna. Vi var väl 

medvetna om de ökade utsläppen från 

denna omställning, eftersom olja är 

cirka 30 procent mer förorenande än 

naturgas mätt som CO2e.  

Fram till dess att en övergång från olja 

tillbaka till gas kan ske kommer vi att 

kompensera för de ökade utsläppen ge-

nom elcertifikat. Våra långsiktiga planer 

på att påskynda vår omställning från fos-

sil energi genom ett antal initiativ som 

energioptimering, elektrifiering, förny-

bar el och alternativ värmeenergi pågår 

fortfarande. 

  

29% 
Minskning av klimatutsläpp inom  

scope 1 och 2 

Strategisk ambition 
Vi har som mål att minska utsläppen inom scope 
1 och 2 med 63 procent till 2030 (basår: 2015). 
 



 
Energi- och bränsleeffektivitet 
Under 2022 såg vi ett behov av att på-

skynda våra energieffektivitetsplaner på 

våra anläggningar när energipriserna 

sköt i höjden och risken för störningar i 

energileveransen var hög. Vi lanserade 

därför två hållbarhetsprogram för att 

hjälpa till att påskynda energiminskning-

arna, ta fram tydliga färdplaner för inve-

steringar och inleda omställningsresan.  

Program för hållbara 
anläggningar 
Vårt program för hållbara anläggningar 

rullades under 2022 ut på de sex av våra 

anläggningar som har mest klimatut-

släpp. Programmet för hållbara anlägg-

ningar tar fram en skräddarsydd omställ-

ningsplan för anläggningarna och det in-

nefattar allt från engagemangsinitiativ, 

förstärkt energioptimering, extern 

studie av termisk systemomställning till 

kartläggning av energikompetens och 

fokuserad hantering av energiprestanda.  

Platschefer och medarbetare har en ak-

tiv roll för att fastställa en plan, eftersom 

vi tror att en viktig faktor för framgång är 

att alla på anläggningarna tar ansvar för 

resan. När programmet har genomförts 

på en anläggning kommer man att ha en 

tydlig färdplan för att nå sitt mål för 

2030, inklusive investeringsplaner, 

nyckeltalsstruktur och kompetenshöj-

ning vid behov.  

Pronsfeld i Tyskland är en av de anlägg-

ningar som genomförde programmet 

för hållbara anläggningar. De identifie-

rade 55 initiativ som gav CO2e-minsk-

ningar på 35 000 ton (-67 procent) un-

der 7–8 år, vilket innebar att deras mål 

för 2030 överträffades med 3 000 ton. 

Nu börjar dock det hårda arbetet med 

att implementera dessa initiativ.  

Snabba vinster under 2022 
Vi erbjöd också utvärdering av områden 

med snabba vinster för våra 60 anlägg-

ningar och logistikcenter. Vi identifie-

rade tre områden för 2022 genom en le-

verantörsledd genomgångs- och utvär-

deringsprocess: 

· Isolering av ång- och varmvattenrör 

och ventiler för att minimera värmeför-

lusten  

· Byta ut och uppgradera pumpar så att 

de blir mer energieffektiva 

· Byta ut glödlampor mot LED-lampor 

för effektivare belysning. 

Samarbeta med kunder för att 
optimera rutter 
Rutt- och leveransoptimering i Danmark, 

Sverige och Storbritannien gav bety-

dande utsläppsbesparingar under året. 

Vi samarbetade proaktivt med våra vik-

tigaste kunder och logistikleverantörer i 

alla tre länderna och anordnade works-

hops med dem. Det ledde till att vi drog 

ner på leveransfrekvensen och mins-

kade klimatutsläppen.  

Ett av de mest framgångsrika samar-

betena under 2022 var med en av våra 

viktigaste kunder i Storbritannien. För 

större butiker hos denna kund levererar 

vi mjölk direkt från våra lager. Mindre bu-

tiker utgör dock en utmaning, eftersom 

leverans dit ofta kräver flera leveranstill-

fällen på grund av brist på lagrings-

kapacitet i butiken.  

Tillsammans med vår kund kom vi fram 

till lösningen att istället leverera till de-

ras depåer. För att göra detta möjligt 

började vi förpacka våra mjölkpaket i lå-

dor istället för att leverera dem på vag-

nar som tidigare – på så sätt kunde de-

pån hantera leveranserna.  

Initiativet drog ner leveransfrekvensen 

avsevärt, sparade CO2e, och förbättrade 

servicenivån och tillgängligheten i de 

butiker som deltog. 

 

  

Härifrån kommer våra utsläpp 

 

 
 

Produktion: 89%

Logistik: 11 %



 
Skala upp solenergi 
För att nå vårt ambitiösa mål för förnybar 

el ingick vi ett tioårigt elköpsavtal i Dan-

mark med Better Energy för utnyttjande 

av fyra nya solcellsparker. Solcellspar-

kerna kommer att täcka cirka en tredje-

del av Arlas elförbrukning i Danmark 

2024. Det är det mest omfattande avta-

let om förnybar el utan offentliga sub-

ventioner i Danmarks historia. Vid sidan 

av det danska avtalet gjorde Arla också 

en betydande investering i solenergi i 

Tychowo i nordvästra Polen, där vi har 

en förpacknings-, blandnings- och distri-

butionsanläggning. Solpanelerna kom-

mer att täcka 85 procent av anläggning-

ens elbehov. Vi installerade också solpa-

neler på taket på vår produktionsanlägg-

ning i Bahrain. De kommer att täcka 20 

procent av anläggningens elbehov. 

Inköpsavtal om vindkraft 
Under hösten ingick vi ett tioårigt 

inköpsavtal om energi med Eurowind 

Energy, vilket i kombination med Better 

Energy-avtalet innebär att vi säkrat 100 

procent förnybar el för all vår produktion 

i Danmark – nästa steg är att ingå 

liknande avtal på andra marknader där vi 

är verksamma. Inom ramen för det 

tioåriga avtalet, som träder i kraft 2025, 

kommer den förnybara energin från 

turbinerna att ge en årlig besparing på 

58 miljoner kilo CO2 e, vilket motsvarar 

8 procent av Arlas totala CO2e-avtryck 

för scope 1 och 2. 

Pilotprojekt prövar ny teknik 
med fossilfria bränslen 
För att skapa en bättre förståelse för var 

vi kan skala upp omställningen till fossil-

fria bränslen i vår logistikflotta och på 

våra produktionsanläggningar fortsatte 

vi att testa flera nya tekniker under 

2022. Vi fortsatte våra försök med bio-

gasbilar, som drivs med biogas som hu-

vudsakligen produceras av kogödsel. Vi 

inledde ett framgångsrikt samarbete i 

Sverige med några av våra gasleverantö-

rer för att säkerställa ett kretslopp för bi-

ogas och undersökte hur vi skulle kunna 

skala upp antalet ”poop trucks” i Storbri-

tannien. Vi utökade också vår elektriska 

fordonsflotta i Sverige och tittade på po-

tentialen hos intermodala transporter i 

Tyskland, där vi försökte använda olika 

typer av fordon för att täcka in en av de 

viktigaste logistikrutterna. I produkt-

ionen har vi samarbetat med leverantö-

rer i Tyskland och Danmark i pilotförsök 

med vätgas på våra produktionsanlägg-

ningar i Pronsfeld och Hoco.  

Motverka matsvinn med  
hjälp av digitala sensorer 
Vi arbetar kontinuerligt med att minska 

vårt matsvinn för att säkerställa att vår 

mjölk utnyttjas på rätt sätt, vilket ökar 

det värde vi tillför vår ägarlevererade 

mjölk och även innebär mer näringsrik 

mat för en växande befolkning.  

I tre av våra brittiska produktionsanlägg-

ningar sparade vi cirka 3 miljoner liter 

mjölkråvara i år genom att installera sen-

sorer för materialförlust som reagerar i 

realtid. De gör det möjligt för oss att 

mäta om det finns mjölk i vattnet som 

används för spolning och rengöring och 

hitta mönster som kan användas för att 

minska eller eliminera mjölksvinnet. 

Sensorerna mäter om vätskan som pas-

serar genom rören är vatten, en bland-

ning av vatten och mjölk eller ren mjölk. 

Baserat på mätningen skickas vätskan 

antingen automatiskt ut som avlopps-

vatten eller samlas upp för att användas 

som t.ex. djurfoder eller biogas. Med 

detta system minskade mängden mjölk i 

avloppsvattnet med 10–14 procent 

jämfört med förra året. 
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Förnybar el  

I Danmark är det helt 
säkrat att vi kommer 
att nå 
elektricitetsmålet. 
Under de kommande 
åren kommer vi att 
fokusera på andra 
europeiska länder. 
 



 

 

  

 

 
nom Arla använder vi mer än 300 000 

ton förpackningar varje år. Förpack-

ningslösningar måste garantera säker-

heten och kvaliteten på livsmedelspro-

dukter med lägsta möjliga miljöavtryck 

samtidigt som matsvinnet minimeras. Vi 

försöker se till att inget material går till 

spillo, att våra förpackningsutsläpp är så 

låga som möjligt och att vi inte överan-

vänder naturresurser som inte kan för-

nyas. Vi designar också våra förpack-

ningar så att de kan sorteras, samlas in 

och återvinnas. 

Strikta lagstadgade krav relaterade till 

livsmedelssäkerhet och hygien gör för-

packningsdesignen komplex. Dessutom 

måste förpackningarna skydda våra pro-

dukter under distributionen, i butiken 

och i våra hem.  

Förpackningar är också viktiga för att 

säkra tillgången till våra näringsrika pro-

dukter runt om i världen. Vi säljer våra 

produkter i mer än 144 olika länder med 

mycket olika infrastruktur för insamling 

och återvinning, och särskilt på våra in-

ternationella marknader kan vissa 

material ännu inte återvinnas. 

  



 

Framsteg 2022 

 

   Designad för återvinning 93% 

   Återvinningsbart på marknaden där det säljs 54% 

   Designat för återvinning men inte på 

 marknaden där det säljs 39% 

   Inte återvinningsbart 7% 

 

 

 

Mot 100 procent 
återvinningsbarhet 
Arlas övergripande långsiktiga ambition 

är att nå full återvinningsbarhet. Som ett 

första steg är vårt mål för 2025 att sä-

kerställa att 100 procent av de förpack-

ningar som används för Arlas egna varu-

märken är designade för återvinning. 

Med tanke på dessa förhållanden, som 

är särskilt relaterade till våra internation-

ella marknader, mäter vi våra framsteg 

inom förpackningars återvinningsbarhet 

mot två kriterier:  

1. Designad för återvinning 
Det innebär att en förpackning eller en 
specifik del av materialet är återvin-
ningsbar på minst en av Arlas  
marknader i Europa. 

2. Återvinningsbart på marknaden 
där det säljs  
Det innebär att en förpackning eller en 
specifik del av materialet är återvin-
ningsbar på marknaden där produkten 
säljs.  

Under 2022 utvecklade vi en grundlig 
metodik och ett verktyg som gör det 
möjligt för oss att mäta återvinningsbar-
heten mer exakt och använda datatrans-
parensen för att prioritera initiativ inom 
återvinningsbarhet. 

En omfattande utvärdering görs för varje 
material för att fastställa om det är åter-
vinningsbart på en viss marknad, baserat 
på allmänt erkända referenser för åter-
vinningsbar förpackningsdesign och 
återvinningssystem på den marknaden. 
Alla utvärderade produktförpacknings-
enheter omvandlas till vikter för de olika 
material som används och multipliceras 
med försäljningsvolymerna. Den konso-
liderade siffran beräknas som vikten för 
sålt återvinningsbart förpacknings-
material jämfört med den totala vikten 
för förpackningsmaterial som används. 

Vad är nytillverkad fossilbaserad 
plast? 
Med nytillverkad fossilbaserad plast av-
ses plast som härrör från fossila material, 
som råolja. För att fasa ut denna plast 
använder vi mindre och bättre plast och 
prioriterar återvunnen plast och förny-
bara material (som papper och kartong). 

 

 

  

Vårt populära yoghurtmärke Arla Skyr 

omvandlade 7 procent av portföljen från 

nytillverkad fossilbaserad plast till 

bägare gjorda av 100 procent 

återvunnen plast. Detta har halverat 

klimatutsläppen från förpackningarna. 

 

 

Under 2022 lanserade vi helt återvin-

ningsbara förpackningar för ett urval av 

våra ostar (som Apetina vitost och  

paneer) i Storbritannien. Ostfolier är 

traditionellt inte designade för att åter-

vinnas så detta är början på en lång resa 

för Arla som kommer att fortsätta mot 

2025. 

 

 

Att skapa återvinningsbara förpack-

ningar för att minska nedskräpningen 

för vissa av våra marknader medför sär-

skilda utmaningar. Ett exempel på detta 

är våra påsar för mjölkpulver som säljs i 

Bangladesh. Dessa påsar är traditionellt 

inte återvinningsbara på grund av att de 

består av en blandning av plast och alu-

minium. Under 2022 hittade vi en ban-

brytande lösning för vår populära pris-

värda näringsprodukt, Arla® Dano Daily 

Pushti. Genom ett partnerskap med vår 

förpackningsleverantör utvecklade Arla 

en förenklad portionspåse och etable-

rade ett pilotåtervinningsprojekt med lo-

kala återvinningsstationer för att åter-

vinna dessa påsar för andra ändamål, 

som plastmöbler.  

  



        

 
åra leverantörer från hela världen 

har en stor inverkan på vår hållbar-

hetsprestanda, och vi förväntar oss att 

de undertecknar vår uppförandekod för 

leverantörer, som reglerar aspekter som 

gäller miljö, samhälle, affärsetik och 

mänskliga rättigheter. Våra sätt att ar-

beta uppströms i vår produktionskedja 

beskrivs i vårt Statement on Responsible 

Sourcing.  

Global inköpspolicy  
Tydliga och konsekventa upphandlings-

metoder är grundläggande för att mini-

mera risker för livsmedelssäkerhet, miljö 

och mänskliga rättigheter i vår produkt-

ionskedja. Vår policy innehåller elva prin-

ciper för inköp inom Arla för att säker-

ställa en tydlig och enhetlig process vid 

köp av varor och tjänster. Policyn kräver 

efterlevnad av Arla Foods uppförande-

kod för leverantörer som en del av andra 

krav kring förfarande. 

Vår uppförandekod för leverantörer revi-

derades och stärktes ytterligare under 

2022 inom områden som rör klimat, 

hälsa och säkerhet samt arbetstagares 

rättigheter. Som ett resultat har vi nu 

tydligare krav gentemot leverantörer, till 

exempel när det gäller arbetstider och 

rekryteringspraxis. 

Leverantörsrevisioner  
Under 2022 genomfördes 58 fysiska, 

virtuella och skrivbordsrevisioner av  

leverantörer.  

Riskvaror  
Baserat på våra grundliga riskanalyser 

och i linje med internationell praxis iden-

tifierade vi några varor vi använder som 

är kopplade till särskilda hållbarhetsut-

maningar. Dessa är palmolja, soja, kakao 

och skogsfiber1. Vi har positionsdoku-

ment för inköp för att minska riskerna 

och  

bidra positivt till mer hållbara och an-

svarsfulla metoder. Detta inkluderar att 

minska risken för negativ påverkan på 

mänskliga rättigheter och miljön.  

 

Kakao 

 
Andel certifierad kakao 

100% 
2021: 100% 

 

Vår policy är att använda 100 procent 

UTZ-/Rainforest Alliance-certifierad ka-

kao för våra varumärkesprodukter, och 

vi fortsätter att uppfylla detta mål.  

 

 

 Soja 

 
Andel certifierad soja 

100% 
2021: 100% 

 

Inom Arla används soja som ingrediens, 

främst i proteinfoder till kor, och i 

mindre utsträckning i vissa Arlaproduk-

ter. Vår ambition är att all soja ska vara 

ansvarsfullt inköpt, definierat som certi-

fierad enligt internationellt erkända 

tredjepartscertifieringssystem. Inom 

Arla ska all soja i foder till våra ägares 

mjölkkor vara certifierad enligt ProTerra 

eller RTRS (Round Table of Responsible 

Soy) eller täckas av RTRS-krediter. 

 

 Palmolja 

 
Andel certifierad palmolja1 

86% 
2021: 86% 

 

Arlas ambition är att endast köpa segre-

gerade, certifierade och spårbara palm-

oljeingredienser. När detta inte är möj-

ligt använder vi massbalans eller täcker 

användningen genom RSPO-krediter 

(Round Table of Sustainable Palm Oil).  

 

 Skogsfiber 

 
Andel certifierad skogsfibrer i Europa 

83% 
2021: 83% 

 

Även om vi använder återvunna fibrer 

där det är möjligt kräver vissa förpack-

ningar nytillverkad fiberråvara för att 

uppfylla kraven på livsmedelssäkerhet. 

Vår ambition är att endast använda 

FSC®-certifierade skogsfibermaterial i 

Europa. Där FSC®-certifierad skogsfiber 

inte är tillgänglig accepterar vi skogsfi-

ber från nationella certifieringssystem 

om en PEFC due diligence-process har 

visat att den kommer från en godkänd 

källa. 

 

       1Vanilj är också en viktig smakämnesingrediens i många Arlaprodukter, men på grund av de låga volymerna som används totalt har 

vi inget specifikt mål relaterat till vanilj. 2021 gick vi med i Sustainable Vanilla Initiative (SVI), som syftar till att säkra en stabil 

tillgång på högkvalitativ vanilj som produceras på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. 

https://www.arla.com/490a53/globalassets/arla-global/company---overview/responsibility/code-of-conduct/code-of-conduct-for-suppliers/responsible-sourcing.pdf
https://www.arla.com/490a53/globalassets/arla-global/company---overview/responsibility/code-of-conduct/code-of-conduct-for-suppliers/responsible-sourcing.pdf


Arlas® sortiment med fokus på maghälsa 
har en mission att göra det enkelt och roligt 
att ge näring åt magen med fermenterade 
baser som har olika goda bakteriekulturer 

och tillsatta vitaminer, mineraler och fibrer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

Ett centralt ansvarsområde för Arla är att 
se till att våra produkter är säkra för 
konsumenterna att äta och dricka. Målet 
för återkallelser är som standard definierad 
som noll. 
Läs mer på sidan 47. 

  

 

  

  

 

   Ambitioner för 2030  Tillgång till 
tillräcklig, prisvärd och hälsosam mat 
är en grundläggande mänsklig 
rättighet, och vi vill erbjuda 
kvalitetsprodukter som svarar mot 
konsumenternas 

 näringsbehov runt om i världen. Vår 
ambition är att nå fler icke-
europeiska konsumenter med 
prisvärda livsmedel. 
Läs mer på sidan 48. 

  

  

Vårt långsiktiga mål för 2026 för att 

förbättra könsfördelningen handlar om att 

säkerställa att det inte finns mer än  

60 procent av samma kön i något team 

inom Arla. Vi strävar också efter att uppnå 

detta i högsta ledningen.  

Läs mer på sidan 51. 

 

 

  

 

Säkerhetsvisionen för våra medarbetare  
är att vi ska ha noll frånvaroolyckor per 
miljon arbetstimmar. 
Läs mer på sidan 52. 
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Vår hälsostrategi  
Under 2022 lade vi grunden för att upp-

datera vår hälsostrategi för 2026. Att 

hitta en balans mellan att skydda 

planeten och förse världens växande  

befolkning med näringsrik mat är en 

central utmaning för Arla och livsme-

delsindustrin generellt. Att lösa den här 

utmaningen är vår ” rätt att bedriva verk-

samhet”. Därför är fler hälsosamma  

innovationer en central del av vår nya 

strategi. Vi strävar efter att nå fler män-

niskor för att inspirera till hälsosam mat-

lagning och hjälpa dem att äta bra. För-

bättrad tillgång till näring och prisvärd 

mat är också en del av våra strategiska 

ambitioner.  

Vår ledstjärna – Arla®-kriterier 
för näringsvärde 
När vi utvecklar nya, mer hållbara och 

hälsosammare produkter är vår led-

stjärna de offentligt tillgängliga Arla®-

kriterierna för näringsvärde, en uppsätt-

ning interna standarder som återspeglar 

aktuella vetenskapliga belägg och väg-

ledning från viktiga globala hälsomyn-

digheter. Kriterierna ställer krav på pro-

tein- och kalciuminnehåll och begränsar 

mängden tillsatt socker, salt och fett. 

Enligt kriterierna har vi genomfört bety-

dande förbättringar av våra produkters 

hälsovärde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsmedelssäkerheten först 
Att hjälpa människor att äta en hälsosam 

kost är viktigt, men först och främst 

måste vi se till att våra produkter är 

säkra att äta och dricka. Genom att följa 

principerna i Arlas globala kvalitets- och 

produktsäkerhetspolicy fortsätter vi att 

stärka vår kvalitetskultur vilket ledde till 

en återkallelse under 2022. Vår manual 

för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet 

(QEHS), har uppdaterats årligen sedan 

den lanserades 2020. Syftet med manu-

alen är att minska komplexitet och an-

passa arbetssätt, och den täcker alla 

QEHS-krav som ingår i internationella 

standarder, våra interna krav och kraven 

från flera kunder.  

Kontroller av märkningen på våra varu-

märkesprodukter utfördes på våra euro-

peiska och internationella marknader 

2022. Både obligatorisk och frivillig in-

formation till konsumenterna utvärdera-

des på slumpmässigt utvalda produkter. 

Kontrollerna visade att vi med ett starkt 

samarbete mellan lokala och globala 

team kunde säkerställa regelefterlevnad 

på alla marknader. Det fanns ingenting 

vid någon myndighetsinspektion som 

resulterade i böter. Vid fall av bristande 

efterlevnad eller inkonsekvens informe-

rades marknaderna om förbättringsåt-

gärder.  

 

  

1 
Återkallelse av produkter 2022 

Ett av Arlas centrala ansvarsområden är att se till 

att produkterna är säkra för konsumenterna att 

äta och dricka. Målet för återkallelser är som 

standard definierad som noll. 

 



 

Forskningssamarbeten för att 
forma framtidens nutrition  
För att ligga i framkant när det gäller 

mejerinutrition och fortsätta upptäcka 

hälsoeffekterna hos mejeriprodukter 

deltar Arla i ett forskningssamarbete 

med de två största danska universiteten 

under namnet Arla Foods for Health 

(AFH). Tre nya forskningsprojekt valdes 

ut för att få finansiering för 2022 på to-

talt 1,8 miljoner EUR. Det privat-offent-

liga partnerskapet består av Arla Foods, 

Arla Foods Ingredients, Köpenhamns 

universitet och Aarhus universitet. 

Ambitionen med detta partnerskap är 

att flytta fram gränserna och främja me-

jeriforskning i världsklass. Därefter kan 

resultaten tillämpas inom livsmedelsde-

sign och på nya näringslösningar med 

potentiell positiv inverkan på den glo-

bala näringsstatusen och folkhälsan. 

AFH och dess partner har också som mål 

att påverka genom att sprida vetenskap-

liga resultat. I samarbetet mellan par-

terna ingår en riktad och samordnad 

uppsökande verksamhet gentemot all-

mänheten som kan tjäna som grund för 

en vetenskapsbaserad närings- och 

hälsodialog med externa intressenter – 

inklusive myndigheter, ideella organisat-

ioner, universitet och andra branscher. 

De tre projekt som tilldelats medel un-

der 2022 kommer att undersöka: 

· Kopplingen mellan fermenterade me-

jeriprodukter och metabol hälsa 

· Så påverkar kaseinämnen maghälsan 

hos spädbarn 

· Effekten av konventionell diabeteskost 

jämfört med proteinrik kost med lågt 

kolhydratinnehåll för patienter med di-

abetes typ 2  

Av de tio aktuella projekten slutfördes 

två under 2022. Totalt har 41 veten-

skapliga artiklar nu publicerats baserat 

på projekt som fått stöd. 

Förbättrad tillgång till 
hälsosam näring 
Näringsbrist förekommer i nästan alla 

länder i världen, vilket utsätter männi-

skor för risk för kostrelaterade sjukdo-

mar och leder till miljontals dödsfall. Arla 

har åtagit sig att förbättra tillgången till 

prisvärda och näringsrika mejeriproduk-

ter för konsumenter med låga inkomster 

i utvecklingsländer. Vi fokuserar på att 

tillgodose behoven hos grupper som 

upplever eller löper hög risk för under-

näring och brist på mikronäringsämnen 

genom prisvärda mejeriprodukter: till ex-

empel i Bangladesh genom Dano Daily 

Pushti, och i Nigeria, Senegal och Ghana 

genom Dano Cool Cow. Innan vi lanserar 

de här produkterna gör vi grundliga 

analyser av marknaderna för att skapa 

en prispunkt som fungerar för konsu-

menter med låga inkomster i de här län-

derna. 

En rekordhög inflation på livsmedel 

ledde under 2022 till en kraftig minsk-

ning av köpkraften bland låginkomstta-

gare, men vi lyckades nå över 87 miljo-

ner konsumenter med våra prisvärda nä-

ringsprodukter. För att möta utma-

ningen med lägre budgetar lanserade 

Arla ett nytt och mer prisvärt mjölkpul-

ver med namnet ”Dano Sabi” i Nigeria 

och ”Hye me ma” i Ghana.  

I Bangladesh hanterade vi också den 

växande inflationen genom att nå ut till 

fler människor i behov av prisvärd meje-

rinäring.  

2022 har dock varit särskilt utmanande 

för vårt Pushti Ambassadors Pro-

gramme1 i Bangladesh, som syftar till att 

leverera prisvärd näring hem till hushåll 

på landsbygden via en försäljningsstyrka 

bestående av kvinnliga entreprenörer. 

Dålig rekrytering och svårigheter att be-

hålla entreprenörerna under 2022 har 

lett till begränsad räckvidd på landsbyg-

den. Därför förhandlar vi om en revide-

rad modell och med andra samarbetsfö-

retag för att utöka Arlas räckvidd till 

landsbygden. 

1,8 
miljoner EUR för forskningsprojekt om hälsa 
 
Tre nya forskningsprojekt inom hälsosamma och 
näringsrika produkter fick i år finansiering på 1,8 
miljoner EUR från partnerskapet Arla Foods for 
Health. 
 
 

1 Programmet är inne på sitt tredje år och stöds av det danska utrikesdepartementet och implementeras av nederländska ideella organisationen Bopinc och det lokala sociala företaget iSocial 



Mindre salt i ostprodukter 
Salt är ett av de ämnen som framför allt 

gör en skillnad för matens smak. Men för 

mycket salt i maten är inte bra för vår 

hälsa och därför arbetar vi hårt för att 

förbättra våra recept så att de ger 

samma smakupplevelse med mindre 

salt. Ett av våra viktigaste fokusområden 

för detta är våra ostprodukter i MENA. 

Under 2022 lyckades vi sänka saltinne-

hållet med 14 procent i de populära bur-

karna med Puck® bredbar ost och med 

26 procent i vitosten.  

 

Snabb tillväxt för Arla Protein 
Naturlig, proteinrik och låg socker- och 

fetthalt – Arla Protein är en 

framgångssaga. Arla Protein har inte 

riktat in sig på professionella eller 

inbitna gymbesökare utan på alla 

konsumenter som har en aktiv livsstil 

och olika former, storlekar och 

bakgrunder. Genom att fokusera på 

proteinets energigivande egenskaper 

tillsammans med läckra produkter, som 

mjölkbaserade drycker, kvarg och 

efterrätter, har Arla Protein tagits emot 

väl av konsumenterna och levererat en 

volymtillväxt för 2022 på 48,9 procent. 

Mjölkpulver lanseras i Afrika  
Den försvagade försörjningstryggheten 

för livsmedel på grund av den globala in-

flationen under 2022 gjorde uppgiften 

att öka tillgången till prisvärda närings-

produkter än mer angelägen. För att ta 

itu med denna utmaning skapade vårt 

globala närings- och innovationsteam 

ett nytt mjölkpulver med namnet ”Dano 

Sabi” i Nigeria och ”Hye me ma” i Ghana. 

För att göra det ännu mer prisvärt mins-

kade vi proteininnehållet jämfört med 

mjölkpulver, men såg till att det är ett 

hälsosammare, mer näringsrikt alterna-

tiv till andra pulver. 

 

Från papayaavfall till torkat 
fruktmellanmål med 
vassleprotein 
Papaya är den fjärde mest populära 

fruktgrödan i Etiopien, och ändå går om-

kring 30 procent av den årliga skörden 

förlorad. Som produktinnovationspart-

ner i ett offentlig-privat projekt som leds 

av GAIN har AFI (Arla Foods Ingredients) 

utvecklat prototyprecept för en mellan-

målsbar gjord av papayamassa och 

mjölk samt vasslebaserade ingredienser. 

Målet är att minska förlusterna efter 

skörd och tillhandahålla lättillgänglig nä-

ring för konsumenter med låga inkoms-

ter. Under 2022 anordnade AFI teknisk 

utbildning för personalen på det etio-

piska företag som kommer att produ-

cera mellanmålsbaren. 

Skapa en hållbar mejerikedja  
i Etiopien 
Etiopien har 12 miljoner mjölkkor, men 

en stor del av deras mjölk når aldrig  

konsumenterna. Vårt dotterbolag, Arla 

Foods Ingredients (AFI) är ledande af-

färspartner i projektet Global Alliance for 

Improved Nutrition (GAIN) i syfte att 

skapa en hållbar Supply chain för 

mejeriprodukter i landet. Som ett led i 

detta utrustade projektparterna ett  

lokalt mejeri så att det kan producera  

en prisvärd yoghurt. Yoghurtreceptet in-

nehåller AFI:s vasslepermeat – en ingre-

diens rik på mjölkmineraler och laktos – 

för att optimera yoghurtproduktionen. 

Efter testning för godkännande bland 

konsumenterna försenades marknads-

lanseringen av pågående geopolitiska 

utmaningar. 



Vi når miljoner genom 
inspirerande recept 
Vi är övertygade om att inspiration och 

matlagningskunskaper är det bästa sät-

tet att utveckla goda matvanor. Därför 

erbjuder vi matlagningsinspiration runt 

om i världen på våra nationella webb-

platser och i broschyrer. Vi använder 

också i allt högre grad sociala medie-

plattformar för att på ett mer aktivt sätt 

nå ut till konsumenter och sprida in-

formation om hållbar och hälsosam mat.  

 

Vårt Instagram-konto, @arladk, som rik-

tar sig till den danska marknaden med 

recept och program med matlagnings-

tips, visar hur effektivt det här verktyget 

kan vara. Antalet följare på @arladk 

växte från 60 000 till över 171 000 un-

der 2022, och innehållet hade över 40 

miljoner visningar.  

Engagemangsgraden är en av de bästa 

bland liknande stora varumärken, och 

det visade sig också vara betydligt mer 

kostnadseffektivt att nå ut till konsu-

menter via denna plattform. 

Vanor, strunt och vänner 
Vårt populära utbildningsprogram för 

skolbarn, Food Movers, nådde över 56 

000 elever i Danmark. I år fokuserade ut-

bildningsmaterialet, som är indelat i tre 

olika nivåer, på hur man förändrar vanor 

kring mat, hur man lär sig att vara kritisk 

till information som cirkulerar på sociala 

medier – men framför allt på hur man 

njuter av mat på bästa sätt. Programmet 

har pågått sedan 2016 med nya teman 

varje år. I år är det ”Vanor, strunt och 

vänner”. 

Se till att barnen inte hoppar 
över frukosten 
Som leverantör till skolmatsalar har vi en 

viktig roll i att hjälpa eleverna att få en 

näringsrik kost som gör att de kan må 

bra under skoldagen och lägga grunden 

för goda matvanor under hela livet.  

Regelbundna frukostvanor är en av de 

viktigaste delarna när det gäller hälso-

samma matvanor och därför startade 

Arla Sverige under 2018 ett pilotprojekt 

för gratis skolfrukost. Resultatet, med 

elever som kom i tid, lugnare klassrum 

och bättre självupplevda skolresultat, 

har skapat uppmärksamhet och inspire-

rat fler skolor och kommuner. Under 

2022 samarbetade Arla Sverige med 

fem olika skolor som  serverade gratis 

skolfrukost och har nu delat erfarenhet-

erna till skolor och kommuner över hela 

landet.  

Att se till att skolbarn har tillgång till nä-

ringsrik frukost är också ett fokusom-

råde för Arla UK. Vi har arbetat med Ma-

gic Breakfast1, en välgörenhetsorgani-

sation vars mål är att se till att hunger 

inte är ett hinder för utbildningen i brit-

tiska skolor. De har bidragit med över 

950 000 mjölkdonationer (tillräckligt för 

att fylla nästan 9,5 miljoner skålar med 

flingor) till skolor i hela Storbritannien 

sedan 2020.  

 

Förutom att leverera mjölk till partner-

skolor har Arla och Magic Breakfast som 

mål att hjälpa barn att få en bättre för-

ståelse för var mjölken kommer ifrån. 

2022 bjöd vi för första gången under 

partnerskapet in grundskolebarn till en 

gård i Yorkshire för att se hur mjölkpro-

duktion fungerar samt hjälpa dem att 

förstå naturen och hur mat produceras. 

Den bästa lunchlådan är tom 
när man kommer hem igen 
Vårt ostmärke i MENA, Puck®, har alltid 

varit en viktig källa till matlagningsinspi-

ration i regionen. Under 2022 drev 

Puck® en kampanj riktad till mödrar som 

letar efter sätt att göra sina barns 

lunchlådor hälsosammare och mer nä-

ringsrika. I skolor i Mellanöstern serveras 

den första lunchlådan tidigt på dagen, 

nästan som en förlängning av frukosten, 

och därför är det ett viktigt tillfälle att 

skapa hälsosamma matvanor.  

Recept och förpackningsinspiration  

utvecklades tillsammans med vårt  

Global Nutrition-team för att se till att 

lunchlådorna innehåller allt som behövs 

för en balanserad måltid. Lunchlåde-

kampanjen designades och genomför-

des av MENA-filialen hos vår interna 

byrå, The Barn, och bestod av sökmotor-

vänliga artiklar och kampanjer via lokala 

influencers på sociala medier. Innehållet 

mottogs väl av mödrar, vilket framgår av 

att siffrorna för engagemang steg för 

alla Puck®-kanaler. 

  

1 Arla donerar årligen 1,3 miljoner EUR till stiftelsen 



 

 

 

 år nya strategi är en del av vår affärs-

strategi, Future26. Vi har en stark tro 

på att mångfald skapar förutsättningar 

för innovation, bättre beslutsfattande 

och bättre resultat. 

Våra mål och framsteg 
För att säkerställa konkreta framsteg 

mäter vår nya strategi mångfald och in-

kludering utifrån tre centrala resultatin-

dikatorer: nöjdhet med inkludering, jäm-

ställdhet och etnisk mångfald bland per-

sonalen.  

Nöjdhet med inkludering mäts med ett 

index som baseras på svaren på vår år-

liga nöjdhetsundersökning bland med-

arbetarna. Under 2022 var snittpoängen 

i hela indexet 86 och en av aspekterna, 

tillhörighet, ökade med sex poäng jäm-

fört med 2021. 

När det gäller jämställdhet har vi ett 

kortsiktigt (2023) mål på högst 70 pro-

cent av endera kön i personalstyrkan 

och vårt långsiktiga mål för 2026 syftar 

till att uppnå högst 60 procent för en-

dera könet på våra tre högsta organisat-

ionsnivåer inom Arla. 2022 var 42 pro-

cent av vår kontorspersonal kvinnor.  

Ledarskapsutbildning för att 
skapa en inkluderande kultur 

För att rulla ut vår strategi och förverk-

liga den behövde vi introducera och an-

passa ledningsnivån direkt, så vi organi-

serade introduktionssessioner och le-

darskapsutbildningar för topp- och mel-

lanchefer i hela organisationen under 

2022. Fler än 500 chefer och kollegor i 

50 team har ägnat 4 timmar åt att defi-

niera vad mångfald och inkludering  

innebär, hur våra omedvetna fördomar 

påverkar vårt beslutsfattande i vardagen 

och hur man motverkar dessa fördomar. 

Mångfald- och inkluderings-
dashboard 
Vi utbildade också personalchefer i hur 

man använder vår nyinrättade Mångfald- 

och inkluderings-dashboard i Power BI 

baserat på vårt globala mål om jäm-

ställdhet. Alla personalchefer har uppgif-

ter om sitt eget team med data om 

medarbetarnas livscykel, resultat, be-

fordringar och lika lön. Datatransparens 

och ansvarsskyldighet är viktiga för att 

visa på potentiella omedvetna fördomar. 

Konkurrenskraftig och lika lön 
på alla befattningsnivåer 
Vi strävar efter att erbjuda en rättvis och 

konkurrenskraftig ersättning på mark-

nadsnivå och i linje med lokal lagstift-

ning, och har ett strukturerat förhåll-

ningssätt till ersättning som säkerställer 

att lönerna är opartiska i förhållande till 

kön, ålder, senioritet, nationalitet och 

andra mångfaldsvariabler. 

  

28 % 
Andelen kvinnor i ledningen 

Vårt mål för jämställdhet i ledande befattningar – 
definierat som en nivå under vår koncernledning 
– är högst 60 procent av endera könet till 2026. 
 



 
ållbarhet handlar inte bara om att 

minska vår miljöpåverkan. Hållbar-

het handlar också om de människor som 

arbetar för oss i hela värdekedjan. Vi 

lyssnar, agerar och försöker föregå med 

gott exempel i vår bransch. 

Medarbetarundersökning pekar 
ut fokusområden 
Vår årliga medarbetarundersökning är 

ett viktigt verktyg för att säkerställa att 

vår globala organisation är en bra arbets-

plats. Årets svarsfrekvens var 86 pro-

cent, i nivå med föregående år. Det inne-

bär att fler än 17 000 medarbetare tog 

sig tid att besvara enkäten. De 53 061 

enskilda kommentarerna är ett nytt re-

kord och ger en rik datauppsättning för 

att identifiera områden som behöver 

förbättras. Baserat på denna återkopp-

ling identifierade vår koncernledning 

(EMT) tre fokusområden för 2023. Ett 

område är oacceptabelt beteende, som 

kommer att förbli den högsta prioriteten 

för tredje året i rad.  

Antalet rapporterade oacceptabla bete-

enden har minskat avsevärt sedan det 

blev ett fokusområde, men eftersom vi 

har ett mål om nolltolerans kommer 

detta att fortsatt vara en huvudpriorite-

ring. 

Det andra prioriterade området är att ta 

bort all onödig byråkrati. Mer specifikt 

måste vi titta på vilka verktyg vi använ-

der, hur vi samarbetar och våra besluts-

processer. Detta kommer koncernled-

ningen och andra chefer att analysera 

mer i detalj under 2023. 

86 % 
Svarsfrekvens på vår årliga 
medarbetarundersökning 
 
Resultatet är i nivå med förra året och visar på ett 
stort engagemang. 
 

Det tredje området handlar om att 

stärka vår förmåga att genomföra vår Fu-

ture26-strategi. Att skapa förutsätt-

ningar för detta är ett viktigt tema för 

det kommande året, vilket också kom-

mer att återspeglas i lokala affärsplaner.  

Skydda våra medarbetare längs 
hela värdekedjan 
Arla har en omfattande och lång värde-

kedja och erbjuder en mängd olika arbe-

ten i olika regioner. Våra medarbetare är 

nyckeln till framgång för Arla, och ambit-

ionen är att se till alla medarbetare har 

säkra och hälsosamma arbetsförhållan-

den. 

Vår vision kallas ”Noll arbetsplatso-

lyckor” och vi har gjort betydande fram-

steg för att leva upp till den under de 

senaste fem åren. Under 2022 såg vi 

dock en liten ökning av vår olycksfre-

kvens, från 4,3 under 2021 till 4,4 under 

2022. Tyvärr inträffade en dödsolycka på 

ett av våra danska logistikcenter 2022. 

Vår första prioritet är att stödja familj 

och teammedlemmar, samt att under-

söka grundorsaken till olyckan för att 

förhindra att det inträffar igen. Läs mer i 

vårt ESG-avsnitt på sidan 128.  

Under 2022 fortsatte vi utrullningen av 

vårt förändringsprogram CornerStones. I 

programmet ingår utbildningar, egen-

kontroll och processbekräftelser. Att 

grundligt utreda olyckor och incidenter, 

dela lärdomar på olika marknader och 

göra en trendanalys baserad på säker-

hetsobservationer, som registrerats i 

vårt rapporteringssystem LIA, ledde fram 

till ett dynamiskt riskregister. Med hjälp 

av det kan vi alltid fokusera på de kritiska 

områdena. 

Vi ser också till att våra grundläggande 

regler följs via en systematisk arbetsme-

tod, genom att kontrollera och validera 

efterlevnad av viktiga interna och ex-

terna rutiner, som kallas Critical12. 

Vi skyddar också våra medarbetare ge-

nom vårt partnerskap med SOS Internat-

ional, där huvudfokus är riskreducering 

när man bedriver gränsöverskridande 

verksamhet och hanterar leverans- och 

distributionskedjor. 

Att utbilda medarbetarna är 
avgörande för vår tillväxt 
Medarbetarutveckling är avgörande för 

att upprätthålla en hög nivå av motivat-

ion och engagemang och möjliggöra 

fortsatt tillväxt av vår verksamhet. 

Under de senaste två åren har covid-19 

påskyndat trenden mot mer webbutbild-

ning, inklusive introduktionen av digitala 

utbildningstekniker som HoloLens och 

VR. Även om vi nu återigen kan sitta till-

sammans i ”klassrum” visade sig den di-

gitala utbildningen vara så effektiv att vi 

siktar på att genomföra 80 procent av 

utbildningsaktiviteterna virtuellt. På våra 

produktionsanläggningar möjliggör 

dessa virtuella teknologier snabb och 

enkel kompetensökning.  

Under 2022 gjordes 359 anmälningar 

till utbildningar i ledarskap och personal-

ledning. 

4,4 
Antalet frånvaroolyckor per  
miljon arbetstimmar 
 
Vår ambition är att ha noll olyckor per år 
 
 



 
 

 

Mänskliga rättigheter – 
organisationsstyrning  
Arla har åtagit sig att respektera mänsk-

liga rättigheter i hela vår värdekedja. Vi 

följer både FN:s vägledande principer för 

företag och mänskliga rättigheter 

(UNGP) och OECD:s riktlinjer för multi-

nationella företag. Vårt arbete styrs av 

vår uppförandekod ”Vårt Ansvar” och vår 

policy för mänskliga rättigheter, där vi 

definierar vårt engagemang och våra 

förväntningar på intressenterna. Arlas 

arbete för mänskliga rättigheter styrs av 

vår koncernledning och hanteras inom 

olika affärsfunktioner. Vi samarbetar 

med intressenter, inklusive experter, 

fackföreningar, rättighetshavare och 

ideella organisationer, om vår hantering 

av mänskliga rättigheter.  

Due diligence-kontroll  
av mänskliga rättigheter 
Baserat på våra analyser har Arla den 

högsta risken för att orsaka, bidra till el-

ler kopplas samman med negativ påver-

kan på mänskliga rättigheter när vi be-

driver verksamhet på våra 

utomeuropeiska tillväxtmarknader, på 

grund av miljön i olika länder och affärs-

verksamhetens komplexitet. Därför prio-

riterar vi att genomföra utvärderingar av 

påverkan på mänskliga rättigheter på 

dessa marknader och även att genom-

föra en due diligence-process när vi går 

in i ett nytt joint venture eller anklagel-

ser framförs. Vi fortsätter att förbättra 

och genomföra vår systematiska due di-

ligence-kontroll av mänskliga rättig-

heter i enlighet med UNGP och OECD, 

vilket illustreras nedan.  

Mest framträdande 
människorättsfrågor 
Arlas mest framträdande människorätts-

frågor identifieras, baserat på våra due 

diligence-processer, riskbedömningar 

och regelbundna intressentdialoger. 

Framträdande människorättsfrågor defi-

nieras som de mänskliga rättigheter 

som genom affärsverksamhet och relat-

ioner riskerar att drabbas hårdast. De frå-

gor som identifierats som mest framträ-

dande i Arlas värdekedja är arbetsvillkor, 

levnadsstandard, modernt slaveri, hälsa 

och tillgång till ett klagomålsförfarande. 

Riskutvärderingar av påverkan 
på mänskliga rättigheter  
Under 2022 fortsatte Arla att identifiera 

och hantera potentiella och faktiska ris-

ker och påverkan på mänskliga rättig-

heter i vår värdekedja, med fokus på vår 

affärsverksamhet i Mellanöstern. Till-

sammans med lokala team genomförde 

vårt globala team för mänskliga rättig-

heter riskbedömningar av mänskliga rät-

tigheter på plats i Qatar, Saudiarabien 

och Bahrain. Syftet med bedömningarna 

var att följa upp risker för mänskliga rät-

tigheter i vår egen verksamhet och att 

inkludera anställda hos tredje part på 

våra anläggningar, viktiga leverantörer 

och tjänsteleverantörer i bedömning-

arna.  

Arlas framträdande människorättsfrågor 

låg till grund för bedömningarna, med 

fokus på särskilda risker i regionen, in-

klusive standard på bostäder som till-

handahålls av arbetsgivaren, rättvisa re-

kryteringsförfaranden och kvarhållande 

av pass, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet 

samt löner. På alla tre marknaderna upp-

visade Arlas egen verksamhet stabila re-

sultat och inga kritiska risker upptäcktes 

vad gäller Arlas framträdande människo-

rättsfrågor. Resultaten indikerade att det 

finns ett behov av att Arla stärker pro-

cesserna i samband med bedömningen 

av lokala leverantörer och tjänsteleve-

rantörer. Vidare identifierades i bedöm-

ningarna faktiska risker vad gäller an-

ställda hos tredje part, viktiga leverantö-

rer och tjänsteleverantörer. Arla har in-

lett en dialog med relevanta externa 

parter för att hantera dessa risker och vi 

fortsätter att följa upp handlingsplaner 

som syftar till att lösa de identifierade 

problemen.  

Internationell mejeriutveckling 
Vi har också fortsatt vårt arbete med 

mänskliga rättigheter relaterade till våra 

internationella mejeriutvecklingspro-

gram i Nigeria, Indonesien och Bangla-

desh. Detta inkluderar att ta upp frågor 

relaterade till kön, markrättigheter, sä-

kerhet, livsmedelssäkerhet, hälsa och 

säkerhet i jordbruk och förädling samt 

distribution.  

Uppförandekod för  
leverantörer och affärspartner 
Arla fäster stor vikt vid att verksamheten 

bedrivs på ett ansvarsfullt sätt och vi för-

väntar oss att våra leverantörer och af-

färspartner ska leva upp till samma höga 

krav. I slutet av året lanserade vi en upp-

daterad uppförandekod för leverantörer 

och affärspartner. Den syftar till att 

stärka vårt arbete för mänskliga rättig-

heter, att stödja leverantörer och affärs-

partner så att de förstår våra förvänt-

ningar och att förbereda Arla för fortsatt 

efterlevnad när lagstiftningsåtgärderna 

och dokumentationskraven blir fler vad 

avser obligatorisk due diligence i värde-

kedjorna. Ytterst handlar det om att mi-

nimera risker för människor och att 

skydda vår verksamhet.  

Arla är medlem i AIM Progress, som är 

ett forum som ska möjliggöra och främja 

ansvarsfulla inköpsmetoder. Uppdate-

ringen är inspirerad av AIM Progress ar-

bete.  

            

 



 
rlas framträdande människorättsfrå-

gor ligger till grund för vår rapporte-

ringsstruktur. Vi rapporterar om resultat 

från vårt globala människorättsarbete, 

inklusive resultat från riskbedömningar 

som genomfördes i Mellanöstern under 

2022. 

Rätt till rättvisa och  
skäliga arbetsvillkor 
Säkra och hälsosamma 

arbetsförhållanden 

Under året har vi fortsatt  

implementeringen av Arlas globala  

program för beteendesäkerhet, Arla  

CornerStones. Fokus ligger fortsatt på 

att öka mognadsnivån i arbetsmiljöarbe-

tet på produktionsanläggningarna glo-

balt. Vi ser en mycket stark utveckling på 

såväl våra europeiska som utomeurope-

iska marknader. Se sidan 52 ”Medarbe-

tarundersökning pekar ut fokusområ-

den” för mer information om Arlas ar-

betsmiljöarbete. 

Levnadslön 

I linje med internationella ramverk är 

Arla medvetet om att utbetalning av lev-

nadslöner är ett av de viktigaste sätten 

att stödja människor att ta sig ur fattig-

dom, genomdriva mänskliga rättigheter 

och uppnå målen för hållbar utveckling. 

Vi deltar i AIM:s arbetsgrupp om levnads-

lön för att skaffa oss insikter och dela 

kunskap. Under 2022 har vi samarbetat 

med Fair Wage Network för att genom-

föra vårt pilotprojekt på tre olika mark-

nader (Polen, Senegal och USA), där vi 

undersöker lönerna för våra egna an-

ställda och anställda hos tredje part som 

arbetar på våra anläggningar. Resultaten 

från pilotprojektet visar att de medarbe-

tare som löper störst risk att inte få en 

lön som det går att leva på är anställda 

hos tredje part. Vi har fått liknande resul-

tat från medarbetarintervjuer som ge-

nomförts i Mellanöstern. 

Vi kommer att fortsätta vårt arbete un-

der 2023, inklusive på fler marknader för 

att få en mer fullständig överblick över 

Arlas status vad gäller levnadslön och för 

att utvärdera och fatta beslut om nästa 

steg.  

Rätt till skälig levnadsstandard 
Bostäder för anställda 

Vi fortsätter att säkerställa adekvata  

bostäder för migrantarbetare  i Saudiara-

bien, Förenade Arabemiraten, Oman och 

Qatar. Under 2022 kunde vi besöka 

många av dessa boenden för att följa 

upp olika förbättringsprojekt. Vid besö-

ken identifierade vi att boende som till-

handahålls av Arla uppfyller eller över-

träffar ILO:s standard för bostäder som 

tillhandahålls av arbetsgivare samt lo-

kala standarder. Därför finns det endast 

mindre saker som kan förbättras, som 

tillgång till gemensamma rekreationsan-

läggningar.   

Markrättigheter 

Tvångsförflyttningar kan leda till långva-

riga svårigheter, fattigdom och konflik-

ter för de drabbade samhällena och indi-

viderna. Vid etableringen av den 6 000 

hektar stora Damau Household Milk 

Farm, som förvaltas av delstaten Kaduna 

och där Arla Foods Nigeria spelar en 

avgörande roll som rådgivare, väcktes 

frågor kring hur man kan minska poten-

tiellt negativa effekter på de bosättare 

som inte kan fortsätta bedriva jordbruk i 

projektområdet. En plan för att inkludera 

bosättare togs fram, vilket ledde till att 

500 personer i befintliga bosättarhus-

håll togs in i projektet (motsvarande 50 

procent av projektets stödmottagare), 

en klagomålskommitté inrättades för att 

hantera rapporter om problem och slut-

ligen har utbetalning av ersättning för 

mark inletts.  

Rätt till hälsa 
Näringsrika produkter 

Över hela världen medför inflation och 

stigande priser, också på livsmedel, en 

risk för tillgången till näring. Arla strävar 

efter att förbättra tillgången till näring 

där vi bedriver verksamhet, också på 

våra anläggningar. Ett exempel på våra 

insatser under 2022 är att vi beslutade 

att genomföra ett pilotprojekt i Före-

nade Arabemiraten om näring för ar-

betstagare.  

Syftet med detta pilotprojekt var att ut-

värdera vårt program om näring för ar-

betstagare och identifiera möjliga för-

bättringsområden. Pilotprojektet visade 

att vi gör hälsokontroller tillgängliga och 

att vi har ett amningsprogram. Vi fann 

dock luckor i näringsutbildningen för ar-

betstagare och tillhandahållande av häl-

sosam mat på jobbet.  

Sjukförsäkring på  

utomeuropeiska marknader 

Alla Arlamedarbetare ska ha tillgång till 

hälso- och sjukvård på rättvisa villkor. 

Resultat från medarbetarintervjuer i 

Mellanöstern visar att sjukförsäkring 

finns på plats för alla medarbetare inom 

Arla och anställda hos tredje part. Resul-

taten tyder dock på att försäkringsavta-

len ser olika ut för olika anställda hos 

tredje part. Vi kommer att ta upp frågan 

med berörda leverantörer.  

Rätt att inte utsättas för slaveri, 
straffarbete eller tvångsarbete  
Risken för modernt slaveri är fortfarande 

en utmaning i vår värdekedja och vi fort-

sätter våra insatser för att minska ris-

kerna. Exempel på detta är införandet av 

en reviderad inköpspolicy, som stöds ge-

nom utbildning för nya medarbetare och 

kostnadsägare och säkerställande av att 

migrantarbetare får behålla sina pass 

och identitetshandlingar, såvida inte de 

har andra krav och undertecknar ett 

samtyckesbrev. Intervjuer som genom-

fördes med anställda hos tredje part i 

Mellanöstern tydde på att ”dolda” avgif-

ter betalades till rekryteringsföretag i  

ursprungslandet. Vi har tagit upp frågan 

direkt och vi för en dialog med tredje-

partsleverantörerna för att sätta stopp 

för detta förfarande.  

I Europa fortsätter vi vårt arbete med att 

öka medvetenheten, inklusive punkter 

för egenkontroll på gårdarna, och vi 

kommer att fortsätta att undersöka  

möjligheterna till ytterligare samarbete 

med vårt europeiska företagsråd och  

åtgärder för att öka medvetenheten.  

Vi har inte fått några rapporter om  

modernt slaveri under 2022. 

Tillgång till 
klagomålsförfarande 
Under 2022 har Arla fortsatt att infor-

mera om den nyligen förbättrade vissel-

blåsartjänsten ”EthicsLine”. Under året 

har vi genomfört en efterlevnadskontroll 

av 38 utomeuropeiska enheter, vilket 

 visar att medvetenheten om EthicsLine 

har ökat med 40 procent jämfört  

med 2020.  



 
om ett globalt, bondeägt mejeriföre-

tag har vi förbundit oss att stödja lo-

kala grupper av mjölkbönder i hela värl-

den. Arlas internationella mejeriutveckl-

ingsprogram bidrar till att skapa klimat-

mässigt motståndskraftiga och kom-

mersiellt hållbara värdekedjor för mejeri-

produkter på strategiska tillväxtmark-

nader i syfte att förbättra lantbrukarnas 

kapacitet och tillhandahålla näringsrik 

mat för en växande befolkning. 

Hållbara värdekedjor för 
mejeriprodukter 
Mjölkbönder i utvecklingsländer drabbas 

hårdast av klimatförändringen, som är 

en kritisk utmaning vad gäller livsme-

delstrygghet, nutrition och försörjnings-

möjligheter. Arla har åtagit sig att an-

vända sin expertis för att öka motstånds-

kraften hos mjölkbönder för att bidra i 

omställningen till mer robusta och håll-

bara livsmedelssystem. Det innefattar 

att främja resurseffektiv 

mejeriproduktion, förbättra djurvälfär-

den, förbättra livsmedelssäkerheten och 

livsmedelskvaliteten, energioptimering, 

minska matsvinnet och ge tillgång till 

prisvärd mat. 

Starka mejeripartnerskap 
Arlas mejeriutvecklingsprogram bygger 

på starka partnerskap mellan kommersi-

ella och icke-kommersiella partner, in-

klusive regeringar, lokala och internat-

ionella ideella organisationer, finansie-

ringsinstitut, forsknings- och kunskaps-

institutioner, bondeorganisationer, 

bondekooperativ och företag. Genom 

att kombinera kunskap, resurser och 

nätverk förbättrar partnerskapen för me-

jeriutveckling implementeringen av ef-

fektiva program för kapacitetsuppbygg-

nad och hållbara affärsmodeller för att 

kunna skapa mer djupgående hållbar-

hetseffekter. 

Motståndskraftig 
mjölkproduktion i Nigeria 
Vi fortsatte att skala upp verksamheten i 

Nigeria. Byggnationen av Arlas gård fort-

skrider och den beräknas vara klar i mars 

2023. Planerna för import av kvigor till 

gården håller på att slutföras och vi för-

väntar oss att de kommer dit under 

första halvåret 2023. Mjölkleveranserna 

förväntas inledas under tredje kvartalet. 

Arbetet med Damau Household Milk 

Farm fortskred under 2022. Byggnat-

ionen av infrastruktur och urvalet av 

mjölkbönder som ska delta i projektet 

fortsätter. De första bondekooperativen 

har registrerats med 20 procent kvinnor 

i ledande positioner. Arla kommer att 

samla in mjölk från de förväntade 1 000 

bönderna så att stabila inkomster skapas 

och för att förädla mjölken till närings-

rika mejeriprodukter som uppfyller de 

växande behoven och efterfrågan i  

Nigeria.  

Milky Way Partnership fortsatte sina pro-

gram för kapacitetsuppbyggnad i samar-

bete med projektet Advancing Local 

Dairy Development in Nigeria (ALDDN), 

med inriktning på nomadiserande jord-

brukskluster i delstaten Kaduna. Att den 

mjölkmängd som levereras till Arlas me-

jerianläggning i Kaduna är tillräcklig är 

en utmaning som vi fortsatt arbetar 

med. 

 

Framöver kommer partnerskapet mellan 

CORET, The Milk Value Chain Foundat-

ion, SEGES Innovation och danska Land-

brug & Fødevarer att fokusera på att för-

stärka en klimatmässigt motståndskraf-

tig, hållbar och produktiv mejerivärde-

kedja i Nigeria för att minska klimatut-

släppen på lokal gårdsnivå med 50 pro-

cent samtidigt som böndernas intäkter 

från mejeriprodukter förbättras avsevärt 

genom stabil leverans till Arla. Det nya 

programmet stöds av det danska utri-

kesdepartementet och inleds 2023. 

Pilotprojekt med ekologisk 
mjölkproduktion i Indonesien 
Arla är den ledande kommersiella part-

nern i ett partnerskapsprojekt som leds 

av SEGES Innovation och syftar till att 

stödja indonesiska kooperativa bönder 

på Setia Kawan Nongkojajar Dairy Farm 

Cooperative (KPSP) på östra Java när de 

går över till ekologisk mjölkproduktion. 

Under 2022 etablerades fyra ekologiska 

demogårdar som ska vara de första cer-

tifierade ekologiska mjölkgårdarna i In-

donesien. De första ekologiska kalvarna 

föddes redan 2022 och korna började 

producera den första certifierade ekolo-

giska mjölken någonsin i Indonesien. 

Mazaraat Artisan Cheese har nu blivit 

fullvärdig medlem i konsortiet och kom-

mer att samla in mjölk, förädla den och 

lansera högkvalitativ ekologisk ost från 

2023 med stöd från Arla och Indolakto. 

Den indonesiska ideella organisationen 

Bina Swadaya, KPSP och danska Innovat-

ionscenter for Økologisk Landbrug har 

genomfört utbildningar i ekologisk ko-

skötsel, ladugårdsdesign, ekologiskt fo-

der, användning av örtmedicin, omställ-

ningskostnader osv. KPSP har lyckats ut-

veckla och producera det första ekolo-

giska fodret. 

Omställning till en grönare 
mejeriproduktion i Bangladesh 
Arla har förbundit sig att stödja utveckl-

ingen och ”förgröningen” av mejeriindu-

strin i Bangladesh och hjälpa till att 

förbättra försörjningsmöjligheterna för 

lokala bönder.  

 

Under 2022 har Arla tillsammans med 

den lokala affärspartnern PRAN Dairy 

och jordbruksfakulteten vid Dhaka Uni-

versity, avslutat den första fasen av pro-

grammet för mejeriutveckling. Här 

ingick en rad expertseminarier om  

koskötsel, fältbesök där utbildare utbil-

das med fokus på kapacitetsutveckling 

och hållbar mjölkproduktion samt rekry-

tering och utbildning av nya bönder 

inom ramen för programmet.  

 

Effekter av Arlas internationella mejeriprogram 

3 291 
Bönder inskrivna i Arlas internationella mejeriutvecklingsprogram (ackumulerat sedan 2017). 

 

24 350 
Bönder som deltar i kapacitetsbyggande aktiviteter (ackumulerat sedan 2017). 
 
 



 

Arla® B.O.B-mjölk, som säljs på vår brittiska 
marknad, är en fettfri lättmjölk som smakar som 
smakrik mellanmjölk. Den är fri från konstgjorda 

ingredienser och tillsatser och är berikad med 
naturligt förekommande mjölkprotein för att 

smaka lika gott som mellanmjölk. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Arla är ett kooperativ som ägs av 8 492 

mjölkbönder i sju länder. Att se till att 

alla våra ägare kan göra sin röst hörd och 

framföra sina åsikter via sina förtroende-

valda är avgörande i ett pålitligt och 

framgångsrikt kooperativ. Därför är Arlas 

ledning uppdelad mellan förtroende-

valda ägarrepresentanter – vår styrelse 

– och bolagets ledande befattningsha-

vare. Vår styrning regleras i stadgarna. 

 

 

 

 

Kooperativ styrning 
Arlas två viktigaste ägarorgan för repre-

sentation och beslutsfattande är Arlas 

styrelse (BoD) med 19 ledamöter och 

representantskapet (BoR) med 187 leda-

möter.  

Ägare  

2022 ägdes Arla av 8 492 mjölkbönder i 

Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritan-

nien, Belgien, Nederländerna och Lux-

emburg. Kooperativet är indelat i fyra 

geografiska områden (Danmark, Sverige, 

Storbritannien och Centraleuropa), som 

i sin tur är indelade i regioner och kret-

sar. Alla kooperativa ägare har möjlighet 

att påverka väsentliga beslut. 2021 hade 

kooperativet 8 956 ägare. Minskningen 

av antalet ägare berodde på att de slu-

tade producera mjölk, eller sålde sin 

verksamhet, och i mindre utsträckning 

på att de lämnade Arla till förmån för ett 

annat mejeriföretag. Denna nedgång är i 

linje med den trend som setts inom hela 

mejerisektorn under ett antal år.  

Representantskapet  

Representantskapet är det högsta beslu-

tande organet i vår kooperativa styrning. 

Det består av 187 ledamöter, varav 175 

är ägare och 12 är medarbetarrepresen-

tanter. Ägarrepresentanterna väljs 

vartannat år.  

  

14 ägare, 2 externa ledamöter och  

3 medarbetarrepresentanter 

175 ägare 

12 medarbetarrepresentanter 

8 492 mjölkbönder 
 

Koncernchef och COO 

Direktionen och  

6 direktörer 

20 907 
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Nästa val är planerat till våren 2024. Re-

presentantskapet fattar beslut om bland 

annat resultatdisposition för året och 

väljer styrelsen. Representantskapet 

sammanträder minst två gånger per år. 

Kretsmöten  

Alla ägare av Arla är en del av den med-

lemskrets där deras gård ligger. Varje år i 

mars samlas ägarna till ett lokalt krets-

möte i sina respektive kretsar för att sä-

kerställa ett demokratiskt inflytande på 

Arlas beslutsfattande. Medlemmarna i 

kretsen väljer ledamöter som ska repre-

sentera kretsen i representantskapet. 

Kretsarna har också egna förtroende-

valda kretsråd. 

Regionstyrelserna 

I områdena Danmark och Sverige består 

regionstyrelsen av de representant-

skapsledamöter som väljs i regionen. I 

Centraleuropa och Storbritannien består 

regionstyrelsen av alla kretsrådsordfö-

randen och vice kretsrådsordföranden i 

regionen. Regionstyrelserna samman-

träder så snart som möjligt efter de år-

liga kretsmötena för att diskutera ägar-

frågor som är relevanta för regionen. 

Styrelsen  

Representantskapet väljs av styrelsen 

och ansvarar för att Arla drivs i ägarnas 

bästa intresse. I detta ansvar ingår fast-

ställande av strategisk riktning, uppfölj-

ning av företagets aktiviteter och  

kapitalförvaltning, en tillfredsställande 

redovisning och att utse direktionen.  

De tillvaratar även olika intressenters in-

tressen i företaget, bland annat 

långivare, investerare i obligationsinstru-

ment och medarbetare. Styrelsen består 

av 14 ägare och två externa ledamöter 

valda av representantskapet, samt tre 

medarbetarrepresentanter valda av koo-

perativets medarbetare. Styrelsens sam-

mansättning av förtroendevalda leda-

möter speglar Arlas ägarstruktur i de 

olika medlemsområdena.  

Area Forum och Joint Area Council 

Arla har fyra Area Forum, som motsvarar 

de fyra medlemsområdena. Forumen 

fungerar som en kontaktyta mot Arlas 

styrelse och ledning. De förtroendevalda 

i forumet fungerar som ambassadörer 

som representerar Arla bland alla med-

lemmar. Forumen håller två möten  

per år. 

Joint Area Council består av fyra ledamö-

ter från representantskapet från respek-

tive område, invalda i rådet genom om-

röstning. Styrelsen utser ordförande och 

ytterligare ledamöter till rådet.  

Rådet fokuserar på områdesöverskri-

dande ägarfrågor, inklusive allmänna 

medlemsvillkor och det globala mjölkle-

veransavtalet. 

 

 

 

 

 

 

 
Företagsstyrning 
Ansvaret för företagsstyrningen delas 

mellan direktionen och styrelsen. Till-

sammans definierar och säkerställer de 

att den strategiska riktningen följs, orga-

niserar och förvaltar företaget samt utö-

var tillsyn över ledningen och säkerstäl-

ler efterlevnad. 

Direktionen  

Direktionen utses av styrelsen (BoD) och 

ansvarar för förvaltningen av företaget. 

Den säkerställer den långsiktiga tillväx-

ten och ser till att den strategiska rikt-

ningen följs. Vidare följer direktionen 

upp målen och definierar företagspo-

licyer, och strävar samtidigt efter en håll-

bar ökning av företagets värde. Direkt-

ionen säkerställer också en adekvat risk-

hantering och riskstyrning, samt efter-

levnaden av lagstadgade regler och in-

terna riktlinjer. Direktionen består av 

koncernchefen och en annan medlem i 

koncernledningen. Idag är det Europa-

chefen.  

 

Koncernledning  

Koncernledningen (EMT) utses av direkt-

ionen. Koncernledningen ansvarar för 

Arlas dagliga affärsverksamhet samt för 

att upprätta strategier och planera fram-

tidens driftsstruktur. Koncernledningen 

består av direktionen, en chef för affärs-

segmentet International och fem funkt-

ionsexperter. Funktionsexperterna 

täcker områdena Supply Chain, Jordbruk, 

Hållbarhet och Kommunikation; 

Marknadsföring och  Innovation; HR 

samt Finans, IT, Juridik och Strategi. 

Medlemmarna i koncernledningen hål-

ler varandra underrättade om all bety-

dande utveckling inom sina affärsområ-

den och likriktar alla tvärfunktionella åt-

gärder.  

Medarbetare  

Arla hade 20 907 heltidsanställda (FTE) 

globalt, jämfört med 20 617 förra året. 

Arlas medarbetare representeras av tre 

ledamöter i styrelsen och tolv ledamöter 

i representantskapet. Förutom att vara 

representerade i Arlas högre beslutande 

organ har våra medarbetare även ar-

betsråd. Samtliga råd består av arbetsta-

gar- och arbetsgivarrepresentanter. 

Europeiska företagsrådet (EFR) är Arlas 

högnivåforum för dialog mellan chefer 

och medarbetare samt för diskussion av 

koncernövergripande frågor. 2022 var 

hållbarhet och digitalisering viktiga 

punkter på dagordningen vid de två år-

liga EWC-mötena. 

 



  

Under 2022 valdes de två tidigare ex-

terna rådgivarna, Nana Bule och Flo-

rence Rollet, till ordinarie styrelseleda-

möter av representantskapet. Vårens val 

innebar att styrelsen fick tre nya leda-

möter: Daniel Halmsjö som svensk ägar-

representant och Anders Olsson och 

Grant Cathcart som medarbetarrepre-

sentanter. Walter Lausen (DE), Jonas 

Carlgren (SE), Harry Shaw (Storbritan-

nien) och Håkan Gillström (SE) lämnade 

sina uppdrag. 

Styrelsens kompetens  
och mångfald 
Trots att de flesta har en likartad bak-

grund inom jordbruk och mejeriverk-

samhet har Arlas styrelse många olika 

kompetenser och specialområden, vil-

ket gör att de styr den globala verksam-

heten på ett förstklassigt sätt. Styrelsens 

kompetenser utvärderas vartannat år i 

en öppen process som godkänts av re-

presentantskapet. Baserat på resultaten 

från utvärderingen kan ledamöterna 

delta i olika utbildningar för att ytterli-

gare stärka sin kompetens. 

Viktiga frågor och beslut 2022 
Arlas styrelse hade tolv ordinarie och 

fyra extrainsatta möten. Fem av mötena 

var fysiska möten under en och en halv 

dag och resterande möten genomför-

des digitalt. Viktiga frågor som styrelsen 

fokuserade på under året var: 

· Den alltmer osäkra och volatila externa 

marknaden stod högst upp på styrel-

sens dagordning under 2022. Mot bak-

grund av marknadsförhållandena revi-

derade styrelsen Arlas strategiska am-

bition för 2026. Läs mer på sidan 26. 

 

· Kriget i Ukraina och dess konsekvenser 

för Arla. Styrelsen var delaktig i beslu-

tet att avyttra Arlas ryska verksamhet. 

Läs mer på sidan 16. 

· Framtagandet och presentationen av 

Arlas modell för hållbarhetsersättning, 

som kommer att belöna ägarna för  

deras hållbarhetsåtgärder på gården. 

Läs mer på sidan 35. 

  

1 Enligt den danska aktiebolagslagen, § 99b, ingår endast ledamöter som valts vid företagets stämma. 
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Jan Toft Nørgaard (DK)    
 Född: 1960 Ledamot sedan: 1998 

Yrke: Mjölkbonde  

Interna befattningar: Styrelseordförande, 

Utbildnings- och utvecklingskommittén 

och Ersättningskommittén 

Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Landbrug & Fødevarer (2009) 

 

Manfred Graff (DE)    
 Född: 1959 Ledamot sedan 2012 

Yrke: Mjölkbonde  
Interna befattningar: Vice 

styrelseordförande, områdesordförande 

för Centraleuropa, ordförande för Joint 
Area Council och Member Relation Group, 

ledamot i Utbildnings- och 

utvecklingskommittén samt 
Ersättningskommittén  

Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Milch NRW (2007) och styrelseledamot i 
Deutsche Genossenschafts- und 

Raiffeisenverband e.V. (DGRV) (2015).  

 

Anders Olsson (SE)    
 Född: 1966 Ledamot sedan 2022 

Yrke: Teknisk samordnare vid Götene 

Mejeri. 

 

Arthur Fearnall (UK)    
 Född: 1963 Ledamot sedan: 2018 

Yrke: Mjölkbonde  

Interna befattningar: 
Områdesordförande för Storbritannien, 

ordförande för den ägarbaserade 

arbetsgruppen för hållbarhet, ledamot i 
Joint Area Council, Member Relation Group 

och Globala överklagandekommittén. 

 
Bjørn Jepsen (DK)    
 Född: 1963 Ledamot sedan: 2011 

Yrke: Mjölkbonde  

Interna befattningar: Ordförande i 

Ekokommittén.  

Externa befattningar: Vice ordförande i 

Skjern Bank (2012) och Mejeriforeningen 

(2019), ledamot i nötkreaturssektionen i 
Landbrug & Fødevarer (2009), 

styrelseledamot i danska 

kvægafgiftsfonden (2009) och 
styrelseledamot i danska 

mælkeafgiftsfonden (2019). 

 

Daniel Halmsjö (SE)    
 Född: 1982 Ledamot sedan: 2022 

Yrke:  Mjölkbonde  

Interna befattningar: Ledamot i Globala 
överklagandekommittén 

 

Florence Rollet (FR)1    
 Född: 1966 Ledamot sedan: 2019 

Yrke: Chef för MSC inom 
lyxmarknadsföring och ledning, EMLyon, 

Frankrike. 

 

Grant Cathcart (UK)    
 Född: 1970 Ledamot sedan: 2022 

Yrke: Kvalitetskontrollant, QEHS, på 

förpackningsanläggningen i Oswestry. 
Externa befattningar: Medlem i National 

Cheese Forum, Storbritannien (1999) och 

National Works Council, Storbritannien 
(2012). 

  
Gustav Kämpe (SE)    
 Född: 1977 Ledamot sedan: 2021 

Yrke: Mjölkbonde 

Interna befattningar: Ledamot i 

Ersättningskommittén och den 
ägarbaserade arbetsgruppen för 

hållbarhet. 

Externa befattningar: Medlem i  
Svensk Mjölk (2021). 

  
Ib Bjerglund Nielsen (DK)    
 Född: 1960 Ledamot sedan: 2013 

Yrke: Mejeriarbetare  

Externa befattningar: Medlem i 

mejeriarbetarnas fackförbund, Danmark 

(2005) 

 

Inger-Lise Sjöström (SE)    
 Född: 1973 Ledamot sedan: 2017 

Yrke: Mjölkbonde  

Interna befattningar: 
Områdesordförande för Sverige, ledamot i 

Joint Area Council, Member Relation Group 

och Utbildnings- och 
utvecklingskommittén  

Externa befattningar: Styrelseordförande 

i Svensk Mjölk 2022, styrelseledamot i 
Tillväxtbolaget (2022), mejeriambassadör i 

FN:s politiska högnivåforum (2022)  

 

Johnnie Russell (UK)    
 Född: 1950 Ledamot sedan: 2012 

Yrke: Mjölkbonde, auktoriserad revisor  

Interna befattningar: Ledamot i 

Utbildnings- och utvecklingskommittén, 
Ersättningskommittén och Ekokommittén 

Externa befattningar: Ordförande för ING 

Bank UK Pension Fund (2010) och två 
andra verksamheter (2013 respektive 

2015). 

 

Jørn Kjær Madsen (DK)    
 Född: 1967 Ledamot sedan: 2019 

Yrke: Mjölkbonde  

Interna befattningar: Medlem i 
Utbildnings- och utvecklingskommittén, 

styrelseledamot i Andelssmør A.M.B.A 

(2020) 
Externa befattningar: Styrelseledamot i 

GLS-A (2018). 

 
Marcel Goffinet (BE)    
 Född: 1988 Ledamot sedan: 2019 

Yrke: Mjölkbonde  
Interna befattningar: Ledamot i Globala 

överklagandekommittén, Utbildnings- och 

utvecklingskommittén, Ekokommittén och 
Arbetsgruppen. 

Externa befattningar: Styrelseordförande 

i Agra Ost Agriculture Research (2016), 
ledamot av kommunstyrelsen i St.Vith 

(2018) och bondeorganisationen 

Bauernbund (2012). 

 

Marita Wolf (SE)    
 Född: 1959 Ledamot sedan: 2021 

Yrke: Mjölkbonde  
Interna befattningar: Ordförande för 

Globala utbildningskommittén, ledamot i 

Ekokommittén.  
Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Svensk Mjölk (2003), medlem i Stiftelsen 

Lantbruksforskning (2022). 

 

Nana Bule (DK)    
 Född: 1978 Ledamot sedan: 2019 

Yrke: Operativ rådgivare, Goldman Sachs 

Asset Management   
Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Energinet (2018) och ordförande i den 

danska regeringens digitala råd (2022). 

 

René Lund Hansen (DK    
 Född: 1967 Ledamot sedan: 2019 

Yrke: Mjölkbonde  
Externa befattningar: Ledamot i 

nötkreaturssektionen och styrelsen i 

Landbrug & Fødevarer (2019) och 
styrelseledamot i Agri Nord (2012). 

 
Simon Simonsen (DK)    
 Född: 1970 Ledamot sedan: 2017 

Yrke: Mjölkbonde, värderingskonsult DLR 

Kredit A/S  

Interna befattningar: Ledamot i 

Ersättningskommittén 

Externa befattningar:  Mejeriambassadör 

i FN:s politiska högnivåforum (2017). 

 

Steen Nørgaard Madsen (DK)    
 Född: 1956 Ledamot sedan: 2005 

Yrke: Mjölkbonde 
Interna befattningar: 

Områdesordförande för Danmark, 

ordförande för Globala 
överklagandekommittén och 

arbetsgruppen, ledamot i Joint Area 

Council och Member Relation Group.  
Externa befattningar: Ordförande i 

danska Mejeriföreningen (2012), vice 

styrelseordförande i Landbrug & Fødevarer 
(2014), ordförande i Agro Food Parks 

styrkommitté (2016), i danska 

mælkeafgiftsfonden (2012). 
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Peder Tuborgh (DK)    
Född: 1963 

Befattning:  CEO, Koncernchef, medlem i 
direktionen, chef för Milk and Trading, 

ordförande för Arla Foods Ingredients.  

Erfarenhet: Peder har arbetat inom Arla 
sedan 1987, tidigare under MD Foods, och 

har haft olika ledande befattningar och 

chefsbefattningar, däribland som 
marknadsdirektör, divisionschef och 

koncerndirektör. Peder har arbetat i 

Tyskland, Saudiarabien och Danmark under 
sin långa karriär i Arla  

Utbildning: Masterexamen i ekonomi och 

företagsekonomi från universitetet i 
Odense.  

Externa befattningar: Ledamot av Global 

Dairy Platform (2006), ordförande för 
AgriFoodTure (2022). 

  

Född: 1973 

Befattning:  COO, Executive Vice President 
för Europe, medlem i direktionen.  

Erfarenhet: Peter började i Arla 2003 som 

Vice President för Corporate Strategy och 

har haft olika ledande befattningar inom 

Arla, bland annat som Executive Vice 

President för Consumer Denmark och UK, 
innan han blev Executive Vice President för 

Europe 2016. 

Utbildning:  Masterexamen i ekonomi från 
Aarhus BSS.  

Externa befattningar: Styrelseledamot i 

AIM, European Brands Association (2018), 
medlem av PIC (Policy and Issues Council) 

vid Institute of Grocery Distribution (IGD) i 

Storbritannien (2016), vice 
styrelseordförande för European Dairy 

Association (EDA) (2020), styrelseledamot i 

Toms-koncernen (2022). 
 

 

 
 

Född: 1981 

Befattning:  CFO, Koncernfinansdirektör, 

Executive Vice President, Finance, Legal, 
 IT and Strategy.  

Erfarenhet: Torben började inom Arla 

2012 efter att ha arbetat flera år inom 
M&A-konsultbranschen. Han började som 

Business Controller inom Corporate 

Finance, och har därefter haft ett antal 
viktiga projektlednings- och ledarroller 

inom finansorganisationen med fokus 

främst på samverkan mellan ekonomi och 
strategi, samt senast som chef för 

Performance Management. 

Utbildning: M.Sc i Finance and 
International Business från Århus 

universitet. 

 

Född: 1965 

Befattning:  Executive Vice President, 
International.  

Erfarenhet: Simon började inom Arla 

2002 som försäljningsdirektör för 
Storbritannien innan han blev Senior Vice 

President för försäljning och 

marknadsföring, där han spelade en viktig 
roll i den omfattande omvandlingen av den 

brittiska verksamheten. 2016 blev Simon 

SVP för Commercial Operation Europe och 
2020 chef för MENA-regionen med bas i 

Dubai. Innan han kom till Arla arbetade 

Simon 14 år för Unilever i olika 
befattningar inom försäljning och 

marknadsföring i Storbritannien, 

Nederländerna och Italien.  
Utbildning: 1st class Bsc Hons-examen i 

Management Sciences från Loughborough 

University. 
Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Mengniu (2021). 

 

Ola Arvidsson (SE)    
Född: 1968 

Befattning: CHRO, Executive Vice 

President, HR.  
Erfarenhet: Ola började hos Arla som 

personaldirektör 2006 och har varit HR-

direktör för Arlakoncernen sedan 2007. 
Han kom till Arla från Unilever där han 

innehaft olika chefstjänster i Europa och 

Norden och där hans senaste tjänst var 
som VP HR. Före Unilever tjänstgjorde Ola 

som officer i ingenjörstrupperna inom 

försvarsmakten.  
Utbildning: Masterexamen i HR från Lunds 

universitet. 

Externa befattningar: Styrelseledamot i 
AP Pension (2014), medlem i 

centralstyrelsen för Dansk Industri (2018). 

  

Född:  1970 

Befattning: CSO, Executive Vice President, 
Supply Chain.  

Erfarenhet:  David började hos Arla i 

oktober 2020. Han har 26 års erfarenhet 
av Supply Chain & Operations och har 

innehaft flera ledande befattningar inom 

livsmedelsbranschen, däribland hos Mars, 
Mondelez och Danone i olika geografiska 

regioner. Innan han började på Arla som 

Chief Supply Chain Officer var han Senior 
Vice President Operations för Danones 

division Specialized Nutrition, verksam 

globalt inom områdena Early Life och 
Medical Nutrition.  

Utbildning: Ingenjörsexamen från Ecole 

Civil des Mines de Paris i Frankrike och en 
masterexamen i matematik. 

Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Global Baby SAS (2021). 
 

 
Hanne Søndergaard (DK)    
Född: 1965 

Befattning: CASO, Executive Vice 
President, Agriculture, Sustainability & 

Communication.  

Erfarenhet: Hanne har arbetat inom Arla i 
33 år, först inom MD Foods, innan hon 

flyttade till Storbritannien där hon hade en 

ledande roll inom utvecklingen av Arlas 
brittiska verksamhet. Hon blev vice 

koncernchef för Arla UK innan hon 2010 

gick in i en global marknadsföringsroll som 
Senior Vice President för varumärken och 

kategorier. 2016 blev hon CMO och 

Executive Vice President och en del av 
Arlas koncernledning. I januari 2021 blev 

Hanne Executive Vice President för 

Agriculture, Sustainability and 
Communication. 

Utbildning: Ekonomexamen från Aarhus 

BSS och Harvard Business School.  
Externa befattningar: Styrelseledamot i 

Arla Fonden (2012), ledamot av Danmarks 

Tekniske Universitet (2016) och i 
Klimaskovfonden, som inrättats av det 

danska miljödepartementet (2021), 

ledamot i Landbrug & Fødevarer (2022). 
 

 
Patrik Hansson (SE)    
Född: 1967 

Befattning: CMO, Executive Vice 
President, Marketing and Innovation. 

Erfarenhet: Patrik har mångårig 

erfarenhet av att arbeta i internationella 
konsumentvaruföretag inom finans, 

marknadsföring, försäljning och 

företagsledning. Patrik arbetade i 13 år 
inom Procter and Gamble, främst med 

marknadsföring, innan han kom till Arla i 

oktober 2011 som VP marknadsföring och 
försäljning i Sverige. 2015 flyttade han till 

Malaysia för att starta upp Arlas regionala 

huvudkontor i Sydostasien. 2016 
återvände han till Europa där han hade 

befattningen som Group Vice President i 

Sverige, och senare i Tyskland, innan han 
tillträdde den nuvarande befattningen som 

CMO 2022. 

Utbildning: Civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik från Chalmers och en 

magisterexamen från Göteborgs 

universitet. 
 

 

 

Peter Giørtz-Carlsen (DK)    

Torben Dahl Nyholm (DK)    

Simon Stevens (UK)    David Boulanger (FR)    
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rla har en strukturerad syn på ersätt-

ning, och ser till att lönerna är jäm-

lika vad gäller kön, nationalitet och  

ålder. 

Ersättningsstyrning  
Arlas ersättningspraxis regleras av er-

sättningsvägledningen, som fastställs  

av styrelsen (BoD) och granskas regel-

bundet. Styrelsen följer Ersättningskom-

mitténs (RemCo) rekommendationer. 

Kommittén består av sex styrelseleda-

möter, inklusive ordföranden. Ersätt-

ningskommittén arbetar som en förbe-

redande kommitté för styrelsen samt för 

representantskapet, med särskilt fokus 

på styrelsen, representantskapet och di-

rektionen. Ersättningskommittén ansva-

rar också för att ersättningsvägled-

ningen, ersättningspraxis och incita-

mentsprogram stödjer Arla Foods ambas 

strategi och skapar värde för ägarna ge-

nom att göra det möjligt för Arla att 

locka och behålla de bäst kvalificerade 

förtroendevalda, cheferna i högsta led-

ningen och andra chefer samt nyckel-

medarbetarna. Ersättningskommittén 

sammanträder fyra gånger om året.  

Vår ersättningspraxis  
Ersättningspaketet utformas för att 

locka och behålla de bästa ledarna, men 

även för att driva fram starka resultat på 

kort och lång sikt. I linje med skandina-

visk praxis är huvuddelen av ersätt-

ningen fast. De senaste åren har dock 

den rörliga delen ökat för att säkerställa 

att den totala ersättningen också base-

ras på att Arlas kort- och långsiktiga fi-

nansiella mål uppfylls. Alla chefer och 

medlemmar av den högsta ledningen  

är anställda på villkor som följer internat-

ionell standard, inklusive adekvata kon-

kurrensklausuler, samt sekretess- och 

lojalitetsbegränsningar.  

Våra resultatmått  
Styrelse  

Ersättningen till styrelsen består av ett 

fast arvode och är inte incitamentsbase-

rad. Vi tror att detta säkerställer att sty-

relsen främst fokuserar på kooperativets 

långsiktiga intressen. Utöver ett dagtrak-

tamente lämnas ingen ytterligare ersätt-

ning för deltagande i möten eller kom-

mittéuppdrag. Styrelsens ersättning be-

döms och justeras vartannat år och god-

känns av representantskapet. Den sen-

aste justeringen skedde 2022. För mer 

detaljer om specifika belopp, se sidan 

119. 

Direktionen och koncernledningen 

(EMT)  

Ersättningsdelarna och modellerna för 

direktionen och koncernledningen  

(tillsammans: ledningen) är identiska. 

Styrelsen bedömer ersättningen till  

direktionen årligen, baserat på rekom-

mendationer från Ersättningskommit-

tén. Ersättningen till koncernledningen 

fastställs av koncernchefen.  

För mer detaljer om specifika belopp, se 

sidan 119. 

Ersättningspaketet till ledningen base-

ras på externa jämförelser mot europe-

iska och internationella FMCG-företag, 

vilket ger en konkurrenskraftig och  

hållbar mix av fast och rörlig ersättning. 

Pensionsavsättning och icke-monetära 

förmåner, t.ex. tjänstebil, telefon osv., in-

går också i paketet.  

Nivåerna på den fasta ersättningen 

anges baserat på individernas erfaren-

het, bidrag och funktion, medan den rör-

liga ersättningen speglar prestation 

gentemot årliga affärsmål. Den rörliga 

delen består av en årlig kortsiktig incita-

mentsplan (STI) och en långsiktig incita-

mentsplan (LTI) som löper på tre år. STI 

består av samma element för alla le-

dande befattningshavare. Från och med 

2023 kommer CO2e-minskningar inom 

scope 1 och 2 att ingå i STI-planen. Hu-

vudkomponenterna i LTI är varumärkes-

tillväxt och koncernens resultat jämfört 

med en jämförelsegrupp (se diagram). 

 

 

  
Kortsiktiga komponenter 

  Varumärkestillväxt 

  Resultat 

  Effektivitet 
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Långsiktiga komponenter 

  Varumärkestillväxt 

  Resultat jämfört med jämförelsegrupp 

 

 

 

 
 



 
nom Arla är vi införstådda med att 

skatt är avgörande för den ekono-

miska och sociala utvecklingen. Vi har 

ett starkt engagemang för att betala 

lagstadgad skatt och redovisa vår skatte-

praxis öppet. 

Att ha ett ansvarsfullt och öppet förhåll-

ningssätt till skatter stödjer strategin att 

få vårt företag att växa på en solid grund 

och ligger i linje med vårt åtagande när 

det gäller FN:s globala mål för hållbar ut-

veckling. Den skatt vi betalar in bidrar di-

rekt och indirekt till de flesta av målen 

för hållbar utveckling, men i synnerhet 

till mål 16 – Bygg effektiva, tillförlitliga 

och transparenta institutioner.  

Vi ska betala skatt i de länder där vi är 

verksamma och genererar värde samt se 

till att kraven på skatterapportering och 

skattetransparens är uppfyllda. Vi strävar 

efter en öppen dialog med skattemyn-

digheterna och allmänheten runt om i 

världen, när det gäller vårt företag och 

vår skatterapportering.  

Vår globala skattefunktion är organise-

rad så att vi säkerställer att vi har rätt po-

licyer, människor, skattekontroller och 

förfaranden för att följa skatteprinci-

perna och säkerställa en stark och trans-

parent skattehantering. En del av detta 

arbete är den kontinuerliga utvärde-

ringen av tillgängliga skatteincitament 

och skattelättnader för att säkerställa att 

de alltid utnyttjas med förankring i kom-

mersiell substans. 

Våra viktigaste skatteprinciper 
Vår syn på skatter överensstämmer med 

Arlas globala uppförandekod och bygger 

på en uppsättning grundläggande skat-

teprinciper som godkänts av styrelsen: 

· Arla har som mål att rapportera de kor-

rekta skattebeloppen i enlighet med 

de skapade värdena 

· Arla har åtagit sig att betala alla aktu-

ella skatter och se till att följa alla 

lagstadgade krav i alla jurisdiktioner 

där verksamheten bedrivs 

· Arla använder inte skatteparadis för att 

minska koncernens skattskyldighet 

· Arla inrättar inte skattestrukturer som 

saknar kommersiell substans och som 

inte överensstämmer med lagens me-

ning i syfte att undvika skatter 

· Arla är transparent när det gäller före-

tagets skatter och skattemässiga ställ-

ning 

· Upplysningar lämnas i enlighet med 

tillämpliga lagar och förordningar och 

redovisningsstandarder som IFRS 

· Arla bygger upp goda relationer med 

skattemyndigheter och tror att öppen-

het, samarbete och en proaktiv attityd 

minimerar förekomsten och omfatt-

ningen av skattetvister 

Kooperativ skatt och 
bolagsskatt  
Som ett kooperativt företag är Arlas 

ägare också våra leverantörer, och resul-

tatet samlas inte i företaget utan går till-

baka till ägarna i form av högsta möjliga 

mjölkpris. Arla Foods amba är baserat i 

Danmark och styrs av de danska skatte-

reglerna för kooperativ, vilket innebär 

att kooperativet betalar inkomstskatt i 

Danmark baserat på värdet av det egna 

kapitalet.  

Arla driver flera dotterbolag globalt. Våra 

dotterbolag är i första hand aktiebolag 

eller onoterade aktiebolag som omfat-

tas av den allmänna bolagsskatten. 

Transaktioner mellan Arla-bolag fast-

ställs och dokumenteras i enlighet med 

OECD:s riktlinjer för internprissättning 

för att säkerställa att vi verkar på mark-

nadsmässiga villkor.  

Värdegenerering och 
skattebidrag 
Under 2022 genererade Arla ett totalt 

värde på 7 043 miljarder EUR från den 

levererade mjölken. Mjölk från våra 

ägare genererade 6,7 miljarder EUR i 

mjölkbetalningar, medan andra bönder 

fick mjölkbetalningar på 519 miljoner 

EUR. Som en följd av detta betalas hu-

vuddelen av skatterna på gårdsnivå en-

ligt lokala skatteregler. 

Det värde som genereras genom vår 

verksamhet förs vidare in i samhällen via 

olika typer av skatteinbetalningar, som 

antingen bärs eller tas upp av Arlakon-

cernen. 

I linje med vår ambition att kontinuerligt 

öka öppenheten genom att lämna ut 

uppgifter om våra skatter, redovisas  

utvalda värdedrivare för skatt och eko-

nomiska bidrag för de länder där våra 

ägare är baserade och kollektivt för  

övriga världen. 

Arla kommer att fortsätta att öka öppen-

heten i vår skatteredovisning och imple-

mentera EU-direktivet om land-för-land-

rapportering senast 2024. 

 

 

 

 

Skatt redovisad i resultaträkningen, 

20221 

   Tyskland, Nederländerna, Belgien,  

Luxemburg, 14 % 

   Danmark, 13 % 

   Storbritannien, 25 % 

   Sverige, Finland, 10 % 

   International & övriga, 37 % 

 
 

 

Skatt redovisad i resultaträkningen, 
20211 

   Tyskland, Nederländerna, Belgien,  

Luxemburg, 12 % 

   Danmark, 16 % 

   Storbritannien, 34 % 

   Sverige, Finland, 9 % 

   International & övriga, 29 % 

 
 1 Aktuell och uppskjuten skatt 



 

Policyramverk 
Vi arbetar kontinuerligt med att för-

bättra våra företagspolicyer så att de 

återspeglar den lokala lagstiftningen 

och våra värderingar och åtaganden så 

som de anges i vår uppförandekod. Våra 

policyer styr medarbetarnas allmänna 

agerande inom nyckelområden för an-

svarsfullt företagande, vägleder oss så 

att vi agerar ansvarsfullt och med in-

tegritet, och styr vårt sätt att arbeta som 

ett enhetligt och effektivt Arla. 

Visselblåsarsystem 
Arlas visselblåsarfunktion förser an-

ställda och andra intressenter med en 

kanal där de anonymt kan rapportera 

misstänkt bristande efterlevnad av Arlas 

uppförandekod eller brottsliga hand-

lingar. Rapporterna görs genom en ex-

tern värdfunktion och vi tillämpar strikta 

regler om sekretess och att inte riskera 

repressalier. Under 2022 fick Arla in 25 

larm från visselblåsarfunktionen.  

Alla rapporter som kvalificerades som 

visselblåsarrapporter utreddes 

ytterligare och lämpliga åtgärder har vid-

tagits för alla underbyggda rapporter. 

Bedrägeriutredningar  
Öppenhet och tillit ingår i våra kärnvär-

den och finns införlivade i uppförande-

koden. Om våra medarbetare eller in-

tressenter upplever att det skett en 

överträdelse av vår uppförandekod upp-

muntrar vi dem att rapportera detta. 

Under 2022 såg vi en ökning av antalet 

rapporterade bedrägerianklagelser jäm-

fört med 2021, från 14 till 18, vilket visar 

det ökade förtroendet för vårt anonyma 

rapporteringssystem. Ingen av utred-

ningarna resulterade i väsentliga ekono-

miska förluster för koncernen, men de 

gav oss värdefull kunskap om status för 

vår kontrollmiljö. 

Dataetikpolicy 
Under 2022 publicerades Arlas dataetik-

policy på vår interna policyportal. Under 

året genomförde vi pilottester av policy-

principerna i befintliga och nya projekt 

inom några av våra funktionsområden. 

Vi fokuserade på att inkludera relevanta 

medarbetare i förståelsen av hur man 

utvecklar bästa praxis och ytterligare in-

tegrerar dataetik i verksamheten. Arbe-

tet kommer att fortsätta under 2023 i 

form av en informationskampanj och  

utbildning av relevanta medarbetare. 

Interna kontroller  
Vi upprätthåller ett sammanhängande 

system för interna kontroller, vars effek-

tivitet och lämplighet regelbundet ut-

värderas. 

Under 2022 byggde vi ut vår kontroll-

miljö och rapportering med klimatrela-

terade finansiella rapporter i linje med 

vårt strategiska fokus på hållbarhet och 

nya externa rapporteringskrav. 

 

        

 

        

 

 



c 

 
Lurpak® är vårt premiumvarumärke för smör som har 

tillverkats av danska mjölkbönder i över 100 år. 
 Lurpak har en unik, fyllig och krämig smak tack vare 

den högkvalitativa mjölken som används och hantver-
ket som tillämpas i produktionen. 
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Totalresultat 

Totalresultatet består av uppnått resultat för året och andra 

värdejusteringar som ännu inte realiserats och redovisas direkt 

mot eget kapital. Årets resultat uppgick till 400 miljoner EUR 

och övrigt 

 

 

totalresultat till 156 miljoner EUR. Övrigt totalresultat var 

främst orealiserade värdejusteringar på säkringsinstrument på 

225 miljoner EUR och justeringar relaterade till valutakurser 

på -48 miljoner EUR.  

 

(miljoner EUR) Not 2022 2021 Utveckling 

Omsättning 1.1 13 793  11 202  23 % 

Produktionskostnader 1.2  -11 145   -8 822  26 % 

Bruttoresultat   2 648  2 380  11 % 

          

Försäljnings- och distributionskostnader 1.2  -1 771   -1 573  13 % 

Administrativa kostnader 1.2   -439    -427  3 % 

Övriga rörelseintäkter 1.3  162   110  47 % 

Övriga rörelsekostnader 1.3   -131    -75  75 % 

Resultatandelar efter skatt i joint ventures och intresseföretag 3.3  60   53  13 % 

EBIT (resultat före räntor och skatt)    529   468  13 % 

          

Specifikation:         

EBITDA    1 001   948  6 % 

Av- och nedskrivningar 1.2   -472    -480  -2 % 

EBIT (resultat före räntor och skatt)    529   468  13 % 

          

Finansiella intäkter 4.2  37   14  164 % 

Finansiella kostnader 4.2   -117    -75  56 % 

Resultat före skatt    449   407  10 % 

          

Skatt 5.1   -49    -61  -20 % 

Årets resultat    400   346  16 % 

          

Fördelat enligt följande:         

Arla Foods ambas andel av årets resultat    382   332  15 % 

Minoritetsintressen    18   14  29 % 

Summa    400   346  16 % 

 

(miljoner EUR) Not 2022 2021 

        

Årets resultat    400   346  

        

Övrigt totalresultat       

Poster som inte kan redovisas över resultaträkningen:       

Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 4.7   -1    -3  

Skatt på omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner    2   10  

        

Poster som sedan kan omklassificeras till resultaträkningen:       

Värdejusteringar av säkringsinstrument 4.4  225   39  

Verkligt värde-justeringar av vissa finansiella tillgångar     -3    -1  

Valutakursjusteringar     -48   127  

Skatt på poster som ska redovisas över resultaträkningen:     -19    -1  

Övrigt totalresultat efter skatt    156   171  

        

Summa totalresultat    556   517  

        

Fördelat enligt följande:       

Arla Foods Ambas andel    538   503  

Minoritetsintressen    18   14  

Summa    556   517  

 



Eurocent/kilo 

  

Miljoner 
EUR 

 

 

Eurocent/kilo 

 

     

Eurocent/kilo 

 

Miljoner 
EUR 

Individuellt kapital 0,3 39 

Kollektivt kapital 0,6 74 

 

   

Eurocent/kilo 

 

Miljoner 
EUR 

Efterlikvid, exklusive 
ränta 2,1 260 

Ränta 0,1 9 

   

 

Eurocent/kilo 

 

 

 

Resultatdisposition 
Efterlikviden för 2022 uppgick till 269 miljoner EUR, inklusive 

ränta. Det motsvarade 2,2 eurocent/kilo ägarlevererad mjölk. 

Räntan på individuellt insatskapital uppgick till 2,9 procent 

2022, vilket motsvarade 9 miljoner EUR. Styrelsen godkände 

en efterlikvid för halvåret på 61 miljoner EUR baserat på 

ägarlevererad mjölk under årets första sex månader.  

Det återstående beloppet motsvarande 208 miljoner EUR 

kommer att betalas ut i mars 2023 under förutsättning att 

representantskapet godkänner årsredovisningen. 

 

 

 

Arlas konsolideringspolicy föreskriver att maximalt 1,0 euro-

cent/kilo ägarlevererad mjölk minus ränta på individuellt in-

satskapital ska konsolideras. 2022 motsvarade detta en kon-

solidering på 0,9 eurocent/kilo ägarlevererad mjölk, vilket 

motsvarar 113 miljoner EUR. Enligt konsolideringspolicyn ska 

balanserade vinstmedel fördelas med 1/3 på individuellt kapi-

tal (individuellt insatskapital) och med 2/3 på kollektivt kapital 

(reserver för särskilda poster). Det belopp som avsätts för kol-

lektivt kapital minskas med 9 miljoner EUR, vilket motsvarar de 

räntor som betalats ut i samband med efterlikviden. Dessutom 

justerades det individuella insatskapitalet för belopp som beta-

lats ut till medlemmar som nådde ett tak på 7,5 eurocent indi-

viduellt kapital per kilo ägarlevererad mjölk. 

  
* Se not 1.4.1 för mer information om Arlaintjäningen.  

Kassaflöde för efterlikvid för 2022 
(eurocent/kilo) 

 
         Efterlikvid Efterlikvid för 

halvåret, 

september 2022 

Ränta, 

mars 2023 

Slutlig efterlikvid, 

mars 2023 

 

 

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Årets resultat   400    346  

Minoritetsintressen -18  -14  

Arla Foods ambas andel av årets nettoresultat   382    332  
      

Resultatdisposition:     

Efterlikvid   260    203  

Ränta på individuellt insatskapital   9    4  

Summa efterlikvid   269    207  
      

Överfört till eget kapital:     

Kollektivt kapital (reserv för särskilda poster)   74    83  

Individuellt kapital (individuellt insatskapital)   39    42  

Summa överfört till eget kapital   113    125  

Summa fördelat resultat   382    332  

 



 

 

  

(miljoner EUR) Not 2022 2021 Utveckling 

Eget kapital och skulder         

Eget kapital         

Kollektivt kapital    2 150  2 062  4 % 

Individuellt kapital     540   542  0 % 

Övriga eget kapitalkonton    203   46  341 % 

Efterlikvid till ägare    208   207  0 % 

Eget kapital hänförligt till Arla Foods ambas ägare   3 101  2 857  9 % 

Minoritetsintressen    67   53  26 % 

Summa eget kapital   3 168  2 910  9 % 

          

Skulder         

Långfristiga skulder         

Pensionsskulder 4.7  161   245  -34 % 

Avsättningar 5,2  28   24  17 % 

Uppskjuten skatt 5.1  86   64  34 % 

Lån 4,3 2 640  2 113  25 % 

Summa långfristiga skulder   2 915  2 446  19 % 

          

Kortfristiga skulder         

Lån 4,3  709   628  13 % 

Leverantörsskulder och övriga skulder 2.1 1 597  1 445  11 % 

Avsättningar 5,2  20   18  11 % 

Derivat 4.5  36   86  -58 % 

Övriga kortfristiga skulder 2.1  301   280  8 % 

Summa kortfristiga skulder   2 663  2 457  8 % 

          

Summa skulder   5 578  4 903  14 % 

          

Summa eget kapital och skulder   8 746  7 813  12 % 

 

(miljoner EUR) Not 2022 2021 Utveckling 

Tillgångar         

Anläggningstillgångar         

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill 3.1  954   946  1 % 

Materiella anläggningstillgångar och ROU-tillgångar 3.2 3 031  3 072  -1 % 

Investeringar i intresseföretag och joint ventures 3.3  565   530  7 % 

Uppskjuten skatt 5.1  22   21  5 % 

Pensionstillgångar 4.7  16   69  -77 % 

Övriga anläggningstillgångar    23   30  -23 % 

Summa anläggningstillgångar   4 611  4 668  -1 % 

          

Kortfristiga tillgångar         

Varulager 2.1 1 772  1 248  42 % 

Kundfordringar 2.1 1 267  1 007  26 % 

Derivat 4.5  239   74  223 % 

Övriga fordringar 2.1  319   285  12 % 

Värdepapper 4.5  432   434  0 % 

Likvida medel    106   97  9 % 

Summa kortfristiga tillgångar   4 135  3 145  31 % 

          

Summa tillgångar   8 746  7 813  12 % 

 



 

  Kollektivt kapital   Individuellt kapital   Övriga eget kapitalkonton   Efterlikvid 
      

(miljoner EUR) 
Kapital-

konto 

Reserv för 
särskilda 

poster Summa   
Individuellt 

insatskapital 

Leverans-
baserade 
ägarbevis 

Individuellt 
tillskotts-

kapital Summa   

Reserv för 
värde- 

justering av 
säkrings- 

instrument 

Reserv för 
verkligt 

värde via 
övrigt to-

talresultat 

Reserv för 
valutakurs-
justeringar Summa   Summa 

Eget kapital 
hänförligt till 

Arla Foods 

ambas ägare 
Minoritets-

intressen 

Summa 
eget 

kapital 

                                      

Eget kapital den 1 januari 2022 889    1 173    2 062     334  61  147  542      -14  8   52  46    207   2 857  53    2 910  

Årets resultat   - 74  74     39    -   - 39    -   - -   -   269    382  18  400  

Övrigt totalresultat  -1    -  -1    -   -   -   -    225   -3    -65  157      -   156    - 156  

Summa totalresultat  -1  74  73     39    -   - 39     225   -3    -65  157    269    538  18  556  

Transaktioner med ägare 2    - 2      -15   -5   -4   -24    -   - -   -     - -22    -  -22  

Transaktioner med minoritetsägare   -   -   -   -   -   -   -   -   - -   -     -  -  -11   -11  

Efterlikvid för halvåret   -   -   -   -   -   -   -   -   - -   -    -61  -61    -  -61  

Efterlikvid till ägare avseende 2021   -   -   -   -   -   -   -   -   - -   -    -211  -211    -  -211  

Valutakursjusteringar 13    - 13      -10   -1   -6   -17    -   - -   -   4   - 7  7  

Summa transaktioner med ägare 15    - 15      -25   -6   -10   -41    -   - -   -    -268  -294   -4   -298  

Eget kapital den 31 december 2022 903    1 247    2 150     348  55  137  540     211  5    -13  203    208   3 101  67    3 168  

                                      

                                      

                                      

Eget kapital den 1 januari 2021 878    1 090    1 968     302  65  146  513      -53  9    -74   -118    223   2 586  53    2 639  

Årets resultat   - 83  83     42    -   - 42    -   - -   -   207    332  14  346  

Övrigt totalresultat 7    - 7    -   -   -   -    39   -1   126  164      -   171    - 171  

Summa totalresultat 7  83  90     42    -   - 42     39   -1   126  164    207    503  14  517  

Transaktioner med ägare 1    - 1      -11   -4   -4   -19    -   - -   -     - -18    -  -18  

Transaktioner med minoritetsägare     -   -   -   -   -   -   -   - -   -     -  -  -6   -6  

Efterlikvid till ägare avseende 2020   -   -   -   -   -   -   -   -   - -   -    -227  -227    -  -227  

Valutakursjusteringar 3    - 3     1    - 5  6    -   - -   -   4    13   -8  5  

Summa transaktioner med ägare 4    - 4      -10   -4  1   -13    -   - -   -    -223  -232   -14   -246  

Eget kapital den 31 december 2021 889    1 173    2 062     334  61  147  542      -14  8   52  46    207   2 857  53    2 910  
 



 
Förklaring av eget kapital 
Eget kapitalkonton regleras i stadgarna och kan delas in i tre 

huvudkategorier: kollektivt kapital, individuellt kapital och öv-

riga eget kapitalkonton. En detaljerad beskrivning av varje ka-

tegori inom eget kapital finns nedan.  

Kollektivt kapital 

Kollektivt kapital allokeras inte till enskilda medlemmar och 

består av kapitalkontot samt reserven för särskilda ändamål. 

Kapitalkontot utgör ett starkt fundament för kooperativets 

eget kapital genom att icke-förminskningsklausulen, som be-

skrivs på nästa sida, säkerställer att kontot inte kan användas 

för betalning till ägarna. Reserven för särskilda ändamål är ett 

konto som under extraordinära omständigheter kan användas 

för att kompensera ägarna för förluster eller försämringar som 

påverkar det resultat som ska fördelas. Belopp som överförts 

från den årliga resultatdispositionen till det kollektiva kapitalet 

bokförs på detta konto.  

Individuellt kapital 

Individuellt kapital är kapital som tilldelas varje ägare utifrån 

deras levererade mjölkvolymer. Individuellt insatskapital be-

står av individuellt insatskapital, leveransbaserade ägarbevis 

och individuellt tillskottskapital. Belopp som registreras på 

dessa konton betalas, efter godkännande av representant-

skapet, ut om ägaren lämnar kooperativet. Belopp som förde-

las till individuellt insatskapital som en del av den årliga resul-

tatdispositionen är räntebärande.  

Övriga eget kapitalkonton 

Övriga eget kapitalkonton inkluderar konton som följer av 

IFRS. Dessa inkluderar reserver för värdejustering av säkrings-

instrument, reserven för verkligt värde-justeringar av vissa fi-

nansiella tillgångar och reserven för valutakursjusteringar. 

Efterlikvid 

Kontot för föreslagen efterlikvid representerar årets transakt-

ioner med efterlikvid och saldot representerar det belopp som 

ska betalas ut när årsredovisningen godkänts.  

Minoritetsintressen 

Innehav utan bestämmande inflytande utgör den andel av 

koncernens eget kapital som är hänförligt till innehavare utan 

bestämmande inflytande i koncernföretag. 

 

Utveckling i eget kapital 
Eget kapital ökade med 258 miljoner EUR under 2022 och 

uppgick till totalt 3 168 miljoner EUR den 31 december 2022. 

Kapitalandelen på 35 procent beräknas som eget kapital ex-

klusive minoritetsintressen, 3 101 miljoner EUR, dividerat med 

totala tillgångar på 8 746 miljoner EUR. 

Totalresultat 

Årets resultat uppgick till 400 miljoner EUR jämfört med 346 

miljoner EUR förra året och övrigt totalresultat uppgick till 156 

miljoner EUR jämfört med 171 miljoner EUR förra året.  Övrigt 

totalresultat innefattade intäkter och kostnader samt vinster 

och förluster som undantas från resultaträkningen och som 

inte var realiserade på balansdagen. Övrigt totalresultat på 

156 miljoner EUR är hänförligt till positiva värdejusteringar på 

säkringsinstrument, negativa värdejusteringar av nettotill-

gångar värderade i utländsk valuta och omvärdering av pens-

ionstillgångar och pensionsskulder. 

Transaktioner med ägare 

Styrelsen fattade beslut om att betala ut en efterlikvid för halv-

året på 61 miljoner EUR baserat på mjölkleveranser under 

årets första sex månader. Det föreslogs att en efterlikvid på 

208 miljoner EUR ska betalas ut under förutsättning att repre-

sentantskapet godkänner årsredovisningen. Detta bidrog till 

en total efterlikvid på 269 miljoner EUR för året, vilket inklude-

rar ränta på individuellt insatskapital. 

En extra efterlikvid för 2021, som uppgick till 211 miljoner 

EUR, betalades ut i mars 2022. Övriga transaktioner med ägare 

uppgick till netto 22 miljoner EUR. Detta bestod av 24 miljoner 

EUR som betalades ut till ägare som lämnat eller pensionerats 

från kooperativet och ett belopp på 2 miljoner EUR som rörde 

betalningar från nya medlemmar. 

Under 2023 förväntas 25 miljoner EUR betalas ut till ägare 

som lämnar eller pensioneras, under förutsättning att detta 

godkänns av representantskapet.  

Övriga eget kapital-justeringar 

Övriga eget kapital-justeringar uppgick till -4 miljoner EUR, 

jämfört med -14 miljoner EUR förra året. Övriga eget kapital-

justeringar rör transaktioner med minoritetsintressen på -11 

miljoner EUR och valutakursjusteringar på 7 miljoner EUR. 
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Redovisningsprinciper och regelverk enligt 
stadgarna och IFRS 
 

Kollektivt kapital 

På kapitalkontot redovisas tekniska poster, t.ex. omvärdering 

av förmånsbestämda pensionsplaner, effekter av avyttring och 

förvärv av minoritetsintressen i dotterbolag och valutakursdif-

ferenser i egetkapitalinstrument till ägarna. Dessutom påver-

kas kapitalkontot av överenskomna tillskott från nya ägare i 

kooperativet. 

I reserven för särskilda ändamål redovisas den årliga resultat-

dispositionen till det kollektiva kapitalet. Reserven för särskilda 

ändamål kan på förslag från styrelsen användas av represen-

tantskapet för att helt eller delvis kvitta väsentliga extraordi-

nära förluster eller värdeminskningar, se artikel 20.1(iii) i stad-

garna. 

Individuellt kapital 

Instrument avseende individuellt kapital regleras i artikel 20 i 

stadgarna och de allmänna medlemsvillkoren. 

Egetkapitalinstrument som emitterats som individuellt insats-

kapital avser belopp som överförs som en del av den årliga re-

sultatdispositionen. De enskilda saldona löper med en ränta 

som är CIBOR 12 månader + 1,5 procent och har godkänts och 

betalas ut tillsammans med efterlikviden i samband med den 

årliga resultatdispositionen. 

Leveransbaserade ägarbevis är egetkapitalinstrument emitte-

rade till de ursprungliga danska och svenska ägarna. Emission 

av dessa instrument upphörde 2010. 

Individuellt tillskottskapital är egetkapitalinstrument som 

emitterats i samband med kooperativa fusioner och när nya 

ägare tillkommer i kooperativet. 

Saldon på leveransbaserade ägarbevis och instrument som  

avser individuellt tillskottskapital bär ingen ränta. 

Saldon avseende individuellt insatskapital, den enskilde äga-

rens innestående medel på ägarbevis och individuellt till-

skottskapital kan utbetalas över tre år vid uppsägning av med-

lemskapet i Arla Foods amba i enlighet med stadgarna och ef-

ter representantskapets godkännande. Saldon är denomine-

rade i den valuta som är relevant för det land där ägarna är re-

gistrerade. Valutakursjusteringar sker varje år och resultatet 

överförs därefter till kapitalkontot. 

Föreslagen efterlikvid till ägare redovisas separat i eget kapital 

tills representantskapet lämnat sitt godkännande. 

Övriga eget kapitalkonton 

Reserv för valutajustering av säkringsinstrument omfattar 

dagsvärdet på derivat som är klassificerade som, och uppfyller 

villkoren för, säkring av framtida kassaflöden där den säkrade 

transaktionen ännu inte är realiserad. 

Reserv för verkligt värde-justeringar genom övrigt totalresultat 

består av justeringar av verkligt värde på hypoteksobligationer 

klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde genom övrigt totalresultat. 

Reserv för valutakursjusteringar som omfattar omräkningsdif-

ferenser som uppstår vid omräkning av redovisning för ut-

ländska företag med en annan funktionell valuta än koncer-

nens redovisningsvaluta, kursjusteringar avseende tillgångar 

och skulder, som utgör en del av koncernens nettoinvestering 

i sådana företag, och kursjusteringar avseende säkringstrans-

aktioner, som kurssäkrar koncernens nettoinvestering i sådana 

företag. 

Icke-förminskningsklausul 

Enligt stadgarna får det inte ske utbetalningar till Arla Foods 

ambas ägare, som minskar summan av företagets kapitalkonto 

och eget kapitalkonton som krävs enligt lag och IFRS. Icke-för-

minskningsklausulen bedöms utifrån den senaste årsredovis-

ningen som upprättats i enlighet med IFRS. Individuella kapi-

talkonton, reserven för särskilda ändamål och föreslagen ef-

terlikvid omfattas inte av icke-förminskningsklausulen. 

Utbetalning av individuellt kapital kan inte göras utan konsoli-

dering av ett motsvarande belopp till antingen kooperativets 

icke fördelade eget kapital, de individuella kapitalkontona eller 

reserven för särskilda ändamål, i enlighet med artikel 20.1. i, ii 

och iii. 

Minoritetsintressen 

I koncernredovisningen redovisas dotterbolagen i sin helhet. 

Andelen innehav utan bestämmande inflytande av dotterbola-

gens resultat och eget kapital ingår som en del av koncernens 

resultat respektive eget kapital, men redovisas separat. 

Minoritetsintressen värderas vid den första redovisningen an-

tingen till ägarandelens verkliga värde eller till den procentu-

ella andelen av det verkliga värdet för det övertagna företa-

gets identifierade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser. 

Värderingen av innehav utan bestämmande inflytande väljs på 

transaktionsbasis. 

Mjölkbetalning till ägarna 

A contoprisavräkningen av ägarlevererad mjölk redovisas som 

en produktionskostnad i resultaträkningen. 

Efterlikviden baseras på årets resultat som en del av resultat-

dispositionen. Efterlikviden visas som en reserv i redovis-

ningen av eget kapital till dess att den godkänts av represen-

tantskapet, baserat på en rekommendation från styrelsen. 

Efterlikviden regleras som en efterlikvid för halvåret baserad 

på de första sex månadernas mjölkleveranser och en slutlig ef-

terlikvid vid årets slut. Efterlikviden för halvåret redovisades i 

eget kapital. 

 

 



 

(miljoner EUR) Not 2022 2021 

EBITDA   1 001   948  

Återföring av resultatandelar i joint ventures och intresseföretag 3.3   -60    -53  

Återföring av övriga ej kassaflödespåverkande poster    21    -80  

Förändring i nettorörelsekapital 2.1   -707    -90  

Förändring i övriga fordringar och kortfristiga skulder    11   103  

Erhållen utdelning, joint ventures och intresseföretag    15   24  

Betald ränta     -67    -45  

Erhållen ränta    23   8  

Betald skatt     -53    -35  

Kassaflöde från den löpande verksamheten    184   780  

        

Investering i immateriella anläggningstillgångar 3.1   -92    -45  

Investering i materiella anläggningstillgångar 3.2   -373    -452  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 3.2  13   13  

Den löpande investeringsverksamheten     -452    -484  

        

Förvärv av finansiella tillgångar     -16    -26  

Försäljning av finansiella tillgångar    17   14  

Försäljning av företag    8   14  

Den finansiella investeringsverksamheten    9   2  

        

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -443    -482  

 

 

(miljoner EUR) Not 2022 2021 
        

Efterlikvid för halvåret     -61  - 

Efterlikvid till ägare avseende 2021     -211    -227  

Transaktioner med ägare     -22    -18  

Transaktioner med minoritetsägare     -11    -6  

Nya upptagna lån 4.3.c 810   172  

Övriga förändringar i lån 4.3.c   -143    -147  

Betalning av leasingskulder 4.3.c   -71    -73  

Betalning till pensionsplaner 4.3.c   -22    -31  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten     269    -330  

        

Nettokassaflöde    10    -32  

        

Likvida medel den 1 januari    97   126  

Årets nettokassaflöde    10    -32  

Valutakursjustering av likvida medel     -1   3  

Likvida medel den 31 december    106   97  

  
      

  
      

(miljoner EUR) Not 2022 2021 

  
      

Fritt löpande kassaflöde       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    184   780  

Kassaflöde från den löpande investeringsverksamheten     -452    -484  

Fritt löpande kassaflöde     -268   296  

        
        

Fritt kassaflöde       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    184   780  

Kassaflöde från investeringsverksamheten     -443    -482  

Fritt kassaflöde     -259   298  



 

Kassaflödesutveckling 
Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade med 

76,4 procent till 184 miljoner EUR jämfört med 780 miljoner 

EUR föregående år, vilket främst berodde på likvida medel 

uppbundna i större positioner nettorörelsekapital. Högre 

mjölkpris och inflation på produktionskostnader generellt drev 

upp positionerna för nettorörelsekapital och resulterade i en 

negativ kassaflödeseffekt från nettorörelsekapitalet på 707 

miljoner EUR. 

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 443 

miljoner EUR jämfört med 482 miljoner EUR förra året. Inve-

steringarna uppgick till 373 miljoner EUR, jämfört med 452 

miljoner EUR förra året. Flera av tidigare års viktigare investe-

ringsprojekt slutfördes och nya investeringar inkluderade inve-

steringar i kapacitetsökningar för mjölkbaserade drycker i Esb-

jerg i Danmark, förpackningsutrustning i Oakthorpe i Storbri-

tannien och tillväxtinvesteringar för Arla Foods Ingredients. 

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 

92 miljoner EUR, jämfört med 45 miljoner EUR förra året. Ök-

ningen berodde främst på investeringar i en generell uppgra-

dering av vår SAP-plattform. 

Effekten av den finansiella investeringsverksamheten var 

netto 9 miljoner EUR och hänförde sig till intäkter som beta-

lats och erhållits från olika mindre verksamheter. 

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var positivt med 

269 miljoner EUR jämfört med ett negativt kassaflöde på 330 

miljoner EUR föregående år, bestående av transaktioner med 

ägare och effekten av finansieringsverksamheten inklusive 

förvaltning av likvida medel. Transaktionerna med ägarna ut-

gjorde ett negativt kassaflöde på 294 miljoner EUR, specifice-

rat som en efterlikvid för halvåret på 61 miljoner EUR, efterlik-

vid avseende 2021 på 211 miljoner EUR och nettobetalning av 

individuellt kapital på 22 miljoner EUR. 

Nettokassaflödet från den övriga finansieringsverksamheten 

uppgick till 563 miljoner EUR, bestående av nya lån på 810 

miljoner EUR och återbetalningar på 236 miljoner EUR. Se not 

4.3 för mer information. 

Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 106 mil-

joner EUR, jämfört med 97 miljoner EUR förra året.  

Likvida medel till ett obetydligt belopp var per den 31 decem-

ber 2022 inlånade på bundna konton. 

 

Redovisningsprinciper 
Koncernens kassaflödesanalys presenteras enligt den indi-

rekta metoden, varigenom kassaflödet från den löpande verk-

samheten bestäms genom att justera EBITDA för effekterna av 

icke kassaflödespåverkande poster, såsom ej fördelade resul-

tat i joint ventures och intresseföretag, förändringar i rörelse-

kapitalposter och andra poster utan kassaflödespåverkan. 

 

  

Illustration av kassaflöde 

(miljoner EUR) 
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Grund för upprättandet 
Koncernredovisningen baseras på koncernens månatliga rap-

porteringsrutiner. Koncernenheterna är skyldiga att rapportera 

enligt standardredovisningsprinciper som följer International 

Financial Reporting Standards så som de antagits av EU (IFRS). 

Koncernredovisningen är framtagen enligt fortlevnadsprinci-

pen. Se not 5.7 för koncernens allmänna redovisningsprinci-

per. 

I enlighet med Europeiska värdepappers- och marknadsmyn-

dighetens (Esmas) riktlinjer för alternativa nyckeltal lämnar vi 

ytterligare upplysningar om de alternativa nyckeltal som kon-

cernen använder. Dessa alternativa nyckeltal och i synnerhet 

Arlaintjäningen anses vara avgörande för att förstå koncernens 

finansiella resultat och finansiella ställning. Eftersom de inte 

definieras av IFRS är de eventuellt inte direkt jämförbara med 

liknande nyckeltal som används av andra företag. Definitioner 

finns i ordlistan och stöds av beräkningar i not 1.4. Koncernens 

allmänna redovisningsprinciper redovisas i not 5.7, medan re-

dovisningsprinciper för respektive område förklaras i relevanta 

notavsnitt. 

Tillämpning av väsentlighet  

Vårt fokus är att på ett enkelt och strukturerat sätt presentera 

information som anses vara av väsentlig betydelse för våra  

intressenter.  

Beaktande av potentiella framtida effekter av strategiska 

risker 

Vid upprättandet av koncernredovisningen beaktades identifi-

erade strategiska risker. Utöver antagandet om fortlevnad be-

aktades marknadsrisker och lagstiftningsrelaterade risker, in-

klusive hållbarhetsrelaterade risker. Utöver potentiell direkt 

påverkan på Arlas resultat kan dessa risker potentiellt också 

negativt påverka framtida mjölkvolymer som levereras av 

ägarna till Arla Foods amba och därmed indirekt det framtida 

värdet i utnyttjandet av vissa delar av tillgångsbasen. Dessa ris-

ker övervakas noga och inga väsentliga nedskrivningar identifi-

erades. En bedömning av riskens inverkan på framtida resultat 

utgör till sin natur bedömningar och olika slutsatser kan före-

komma i framtiden. För mer information om strategiska risker, 

se sidorna 27–32. 

Valutaexponering 

Koncernens finansiella ställning har en betydande exponering 

mot valutor, både på grund av transaktioner som utförs i andra 

valutor än euro, och till följd av omräkning av finansiell rappor-

tering från enheter som inte ingår i euroområdet. Den främsta 

exponeringen avser finansiella rapporter från enheter som be-

driver sin verksamhet i GBP och SEK, samt transaktioner som 

hänför sig till försäljning i USD eller USD-relaterade valutor.  

För mer information om valutor som en del av strategisk risk, 

se sidan 29 och not 4.1. 

 

Särskilda fokusområden för 2022 
Jämförbarhet 

Koncernens aktivitetsnivå bestäms normalt av den volym 

mjölk som levereras av ägarna och hur framgångsrikt mjölkvo-

lymer kan omvandlas till varumärkespositioner och föras ut  

på internationella marknader. 2022 blev ännu ett mycket 

ovanligt år med generell makroekonomisk osäkerhet som 

ledde till oväntat hög inflation och rekordhöga råvarupriser, 

särskilt inom mejerisektorn. Detta ledde till rekordhög omsätt-

ning  

baserat på stabila levererade mjölkvolymer. Arlas resultat på-

verkades negativt av en historisk ökning av vår kostnadsbas, 

vilket endast delvis minskades genom kortsiktiga effekter av 

säkringar.  

Även om detta på nettobasis ledde till en motsvarande hög 

Arlaintjäning tvekade våra ägare – baserat på högre kostnader 

på gårdarna – och började först i slutet av 2022 att öka mjölk-

volymerna. 

Medel bundna i nettorörelsekapitalpositioner ökade drama-

tiskt, vilket ledde till en motsvarande ökning av räntebärande 

nettoskulder. Trots detta lyckades Arla behålla skuldsättnings-

graden på 3,0, vilket är inom vårt målintervall på 2,8 till 3,4. 

Den oväntade utvecklingen under 2022 gör det svårt att jäm-

föra med tidigare år – både vad gäller resultat och finansiell 

ställning. Eftersom volatiliteten och osäkerheten fortsätter i 

början av 2023 är det svårt att göra förutsägelser och intres-

senterna bör inte förvänta sig att de redovisade resultaten är 

representativa för de kommande åren. 

  

med upplysningar om koncernens resultat  

och räntabilitet.  

med utvecklingen och sammansättningen av 

koncernens varulager och handelsbalanser.  

ger upplysningar om produktionskapacitet,  

immateriella anläggningstillgångar och  

finansiella investeringar. 

med upplysningar om finansiering av  

koncernens verksamhet. 

Ytterligare upplysningar, inklusive  

skattekostnad och ersättningar till ledningen 

samt allmänna redovisningsprinciper,  

finns i not 5. 

 

 



Värdering av varulager  

På grund av den makroekonomiska volatiliteten och den rela-

terade effekten på råvarupriserna uppdaterades värderingen 

av enskilda kostnadskomponenter (som mjölkbaserade kom-

ponenter, tillsatser, förpackningar, energi osv.) i våra standard-

kostnadsmodeller regelbundet under 2022 och granskades 

noggrant den 31 december 2022. 

I enlighet med detta gjordes en noggrann bedömning av om-

räkning från standardkostnad för att återspegla kostnad vid 

produktionstillfället för de enskilda lagerkategorierna. 

Vidare bedömdes nettoförsäljningsvärdet utifrån prisutveckl-

ingen för framför allt mjölkråvaruprodukter i slutet av året. Se 

not 2.1 Varulager för mer information. 

Värdering av vissa tillgångar och skulder baserat på 

prognoser för förväntat framtida kassaflöde  

På grund av att räntevärderingen av goodwill ökat avsevärt har 

bruttopensionsskulder och räntesäkringsinstrument granskats 

noga. De högre räntorna påverkade utrymmet för vissa good-

willpositioner negativt, minskade bruttopensionsskulden och 

ökade värdet på säkringskontrakt med fast ränta avsevärt. Se 

not 3.1 om goodwill, not 4.4 om säkringsinstrument och not 

4.7 om pensionsskulder för mer information.  

Klassificering av inköpsavtal om energi 

Arla har satt ambitiösa mål för minskning av CO2e-utsläpp 

både på gården (scope 3) och inom mejeriproduktionen i Arla 

(scope 1+2).  

En ny ersättningsmodell för ägare införs under sommaren 

2023 som innebär att upp till 3 eurocent per kilo levererad 

mjölk kan betalas ut om vissa hållbarhetsåtgärder vidtas på 

gården. Detta är ett av de viktigaste nyckelområdena för att 

uppnå CO2e-besparingarna på gården och förväntas få en posi-

tiv effekt på försäljningen och värdet för våra varumärken.  

Som stöd för arbetet med att minska CO2e-utsläppen inom 

scope 1+2 tecknade Arla under 2022 ett tioårigt inköpsavtal 

om energi som ger en årlig besparing på 58 000 ton CO2e. Av-

talet är strukturerat som ett leverantörsavtal som inte klassifi-

ceras som ett leasingavtal eller ett derivat och kommer där-

med inte att ha någon väsentlig inverkan på Arlas finansiella 

ställning eller resultaträkning framöver. Se sidan 41 för mer in-

formation om inköpsavtalet. 

Klimatrelaterade risker i koncernredovisningen 
Klimatrelaterade risker står högt på Arlas dagordning. Led-

ningen har bedömt dessa riskers effekter på koncernredovis-

ningen och effekterna av de åtgärder som vidtagits eller kom-

mer att vidtas för att täcka dem. Klimatförändringen eller de 

åtgärder som vidtagits avseende klimatrelaterade risker har 

inte haft någon väsentlig inverkan på koncernredovisningen 

2022. Potentiella framtida effekter utvärderades också. 

Se avsnittet Risker och möjligheter på sidorna 27–32 och av-

snittet Miljöambitioner och framsteg på sidorna 33–44 i för-

valtningsrapporten för beskrivningar av riskerna och framste-

gen när det gäller hållbarhet. 

Överväganden beskrivs nedan. 

Risk för lägre mjölkvolymer 

Mjölktillgången från ägarna minskade något under 2022. Kli-

matrelaterade risker som potentiellt kan påskynda den här ut-

vecklingen i framtiden är: 

· Lagstiftning om att minska utsläppen från jordbruksverksam-

het. Den danska regeringen har lovat att införa en koldiox-

idskatt på metan- och dikväveoxidutsläpp från jordbruksverk-

samhet. Våra danska ägare kommer att omfattas av denna 

skatt, men uppgifterna om skattens nivå och när den kom-

mer att införas är ännu inte klara. Det skulle ge högre pro-

duktionskostnader och kan potentiellt tvinga jordbrukarna 

att minska produktionen eller lämna branschen. Åtgärder 

som vidtagits och som stöds av vår Future26-strategi är mål 

för minskning av CO2e-utsläpp inom scope 3 som förstärks 

genom en ersättningsmodell som belönar hållbarhetsåtgär-

der på gårdarna. 

· Extrema väderhändelser som värmeböljor, torka eller över-

svämningar som kan få en negativ inverkan på skördarna och 

kornas produktivitet. 

· Lagstiftning om markanvändning för att nå EU:s klimatmål 

om att ställa om jordbruk till skogsmark, vilket potentiellt 

skulle leda till minskad produktion av foder till kor och 

mindre besättningar på gårdarna. 

Risk för högre produktionskostnader 

Klimatrelaterade risker som potentiellt kan påverka framtiden 

för mejeriverksamheten är: 

· Lagstiftning om att minska utsläppen i produktionen. Dan-

mark har föreslagit en utsläppsskatt på industriverksamhet. 

Arlas verksamhet kommer att påverkas av detta. Det finns 

potential för andra länder att följa efter Danmark och införa 

liknande skatter, eller använda andra lagstiftningsverktyg för 

att minska utsläppen i framtiden. Mejeriproduktion skulle bli 

dyrare jämfört med produktion i länder där sådana åtgärder 

inte vidtas, vilket skulle skada Arlas konkurrenskraft. Vi mins-

kar kontinuerligt CO2e-utsläppen från verksamheten. Detta 

genomförs med hjälp av Future26-strategins vetenskapsba-

serade mål (Science Based Targets) om att minska CO2e-ut-

släppen inom scope 1 och 2 med 63 procent till 2030. 

· Förändrat konsumentbeteende som drivs av att kunderna vill 

ha mer hållbara produkter gör att behovet av hållbar mejeri-

produktion för att vara fortsatt konkurrenskraftiga ökar. 

Risk för försämrad produktionskapacitet 

Som en konsekvens av ovanstående klimatrelaterade risker 

kan Arlas produktionskapacitet försämras på grund av föl-

jande: 

· Utrustning som blir föråldrad i omställningen till hållbarhet  

· För hög produktionskapacitet om mjölkvolymerna och verk-

samheten krymper. 

De potentiella konsekvenserna av det som nämns ovan beak-

tades som en del av vår nedskrivningsprövning som genom-

fördes under 2022 och vår bedömning av nyttjandevärdet för 

materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar i ba-

lansräkningen påverkades inte av sådana nedskrivningar under 

2022. Hållbarhet är nu en integrerad del av alla kapitalinveste-

ringar som säkerställer framtida investeringar för att hantera 

de identifierade riskerna.  

Väsentliga uppskattningar och bedömningar 
När koncernen upprättar koncernredovisningen måste före-

tagsledningen tillämpa uppskattningar och bedömningar som 

påverkar redovisning och värdering av koncernens tillgångar, 

skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och be-

dömningarna baseras på historiska erfarenheter och andra fak-

torer. Av naturen är dessa förknippade med osäkerhet och 

oförutsägbarhet, vilket kan få en betydande inverkan på de be-

lopp som redovisas i koncernredovisningen. De viktigaste upp-

skattningarna i redovisningen anges nedan med hänvisning till 

ytterligare kommentarer i noterna. 

 

Not 
Väsentliga uppskattningar och 
bedömningar 

Uppskatt-
ning/bedöm-
ning 

1.1 Värdering av intäkter och rabatter Uppskattning 

2.1 Värdering av varulager Uppskattning 

2.1 Värdering av kundfordringar Uppskattning 

3.1 Värdering av goodwill Uppskattning 

3.3 Klassificering av investeringar Bedömning 

4.7 Värdering av pensionsplaner Uppskattning 

5.1 Skatt Uppskattning 



 

Omsättningsutveckling 
Omsättningen ökade med 23,1 procent till 13 793 miljoner 

EUR, jämfört med 11 202 miljoner EUR förra året. Ökningen 

drevs av prishöjningar både inom råvaror och dagligvaruhan-

del på grund av stagnerande global mjölktillgång och generell 

inflation. 

Försäljningsvolymerna för strategiska varumärken minskade 

med 3,2 procent, jämfört med en ökning med 4,5 procent 

förra året. Prishöjningarna påverkade volymerna som såldes 

inom våra varumärkespositioner negativt, eftersom vissa kon-

sumenter började köpa billigare produkter. Den negativa vo-

lymutvecklingen berodde också på att matlagningen hemma 

minskade och volymerna för Foodservice ökade efter ett par år 

med stark volymtillväxt under covid-19-pandemin. 

Europe är Arlas största kommersiella segment, som omfattar 

56,3 procent av den totala omsättningen, jämfört med 59,1 

procent förra året. Omsättningen i Europe ökade till 7 771  

miljoner EUR jämfört med 6 621 miljoner EUR förra året. Ök-

ningen drevs av högre priser. Omsättningen från strategiska 

varumärken i Europe minskade med 4,2 procent, främst drivet 

av Lurpak®.  

International stod för 17,9 procent av Arlas omsättning jäm-

fört med 18,8 procent förra året. Omsättningen inom Internat-

ional ökade till 2 463 miljoner EUR, jämfört med 2 101 miljo-

ner EUR föregående år, drivet av priser och positiva valutakur-

seffekter från USD.  

Arla Foods Ingredients stod för 7,5 procent av den totala om-

sättningen, jämfört med 7,1 procent förra året. Omsättningen 

ökade till 1 028 miljoner EUR jämfört med 793 miljoner EUR 

förra året, främst drivet av prishöjningar. 

Global Industry Sales och övriga segment representerade  

18,3 procent av den totala omsättningen och ökade med  

50,1 procent till 2 531 miljoner EUR, jämfört med 1 686 miljo-

ner EUR förra året. Den stora ökningen berodde på högre råva-

rupriser, främst till följd av minskad global mjölktillgång. 

Omsättningen påverkades positivt av valutakursförändringar 

på 159 miljoner EUR, främst på grund av USD. 

 

 

  

Omsättning fördelad på kommersiella segment 

 
  Europe 56 % (59 %)   Arla Foods Ingredients 8 % (7 %) 

  International  18 % (19 %)   Global Industry Sales och annan försäljning  18 % (15 %) 

 

 

Omsättningsutveckling 

(miljoner EUR) 

 
 

13 793
(miljoner EUR)

2022

11 202
(miljoner EUR)

2021



Tabell 1.1.a visar den totala omsättningen per land och inklu-

derar all omsättning i de länderna, oavsett organisationsstruk-

tur. Siffrorna är därför inte jämförbara med översikten över 

kommersiella segment på sidorna 19–24. 

 

Redovisningsprinciper 
Intäkter redovisas när det finns ett avtal med kunder om pro-

duktion och överföring av mejeriprodukter mellan olika pro-

duktkategorier och geografiska regioner. Intäkter per kom-

mersiellt segment eller marknad baseras på koncernens in-

terna finansiella rapportering. 

Intäkter redovisas i resultaträkningen när förpliktelsen full-

gjorts till gällande pris. Detta definieras som den tidpunkt när 

kontrollen över produkterna har övergått till köparen, och in-

täkten kan beräknas korrekt och förväntas erhållas. Överfö-

ringen av kontroll till kunder äger rum enligt handelsavtalets 

villkor, dvs. Incoterms, och kan variera beroende på kund eller 

specifik transaktion. 

Omsättning omfattar fakturerad försäljning för året med av-

drag för kundspecifika utbetalningar såsom säljrabatter, kon-

tantrabatter, listningsavgifter, kampanjer, moms och avgifter. 

Kundkontrakt kan innehålla olika typer av rabatter. Historisk 

erfarenhet används för att beräkna rabatter, för korrekt redo-

visning av intäkter. 

Dessutom redovisas en intäkt inte förrän det är mycket sanno-

likt att en väsentlig återföring av beloppet inte kommer att in-

träffa. Så är i allmänhet fallet när kontroll över en produkt 

överförs till kunden och hänsyn även tas till rabattnivån. 

De flesta kontrakt har korta betalningsvillkor. Därför krävs 

ingen justering av transaktionspriset när det gäller en finansie-

ringskomponent i kontrakt med kunder. 

 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Intäkter, efter rabatt, redovisas när varorna överförs till kunder. 

Uppskattningar tillämpas vid värdering av upplupna kostnader 

för rabatterna och andra säljincitament. Majoriteten av rabat-

terna beräknas baserat på de villkor som överenskommits 

med kunden. För vissa kundrelationer beror den slutliga rabat-

ten på framtida försäljningsvolymer, priser och andra incita-

ment. Därför finns det ett inslag av uppskattning och bedöm-

ning vid fastställandet av huruvida åtaganden fullgjorts. Upp-

skattningar baseras på historisk erfarenhet och prognostiserad 

framtida försäljning. 

De högre försäljningspriserna under 2022 ledde till ökade ra-

batter.  Den slutliga avräkningen för dessa rabatter antas inte 

vara mer osäker än tidigare år. 

Eftersom Arlas huvudverksamhet är försäljning av färska meje-

riprodukter förekommer sällan returer, varför det inte krävs 

särskilda upplysningar om detta. 

 

  

Tabell 1.1.a Omsättning fördelad på land     Andel av  

      omsättningen 

(miljoner EUR) 2022 2021 under 2022 
        

Storbritannien  3 474   2 891  25 % 

Tyskland  1 737   1 301  13 % 

Sverige  1 717   1 546  12 % 

Danmark  1 306   1 082  9 % 

Nederländerna   775    598  6 % 

Saudiarabien   468    342  3 % 

Finland   337    309  2 % 

Kina   328    419  2 % 

Oman   302    158  2 % 

USA   278    215  2 % 

Övriga*  3 071   2 341  22 % 

Summa  13 793   11 202  100 % 

*Övriga länder inkluderar bland annat Belgien, Kanada, Förenade Arabemiraten, Spanien, Frankrike och Australien  

Tabell 1.1.b – Omsättning fördelad på varumärke     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Arla  3 702   3 359  

Lurpak   750    646  

Puck   504    383  

Castello   239    192  

Mjölkbaserad dryck   353    293  

Övriga stödvarumärken   746    599  

Omsättning från strategiska varumärken  6 294   5 472  

      

Arla Foods Ingredients  1 028    794  

Global Industry Sales, handelns egna märken och övrigt  6 471   4 936  

Summa  13 793   11 202  
 



 

Utveckling för rörelsekostnader 
Rörelsekostnaderna uppgick till 13 355 miljoner EUR, vilket är 

en ökning med 19,0 procent jämfört med förra året. Ökningen 

berodde främst på högre mjölkpriser som betalas till ägarna 

och på inflation på produktion och andra rörelsekostnader. 

Produktionskostnaderna ökade med 26,3 procent till 11 145 

miljoner EUR, jämfört med 8 822 miljoner EUR förra året. Ex-

klusive kostnaderna för mjölkråvara ökade produktionskostna-

derna till 3 965 miljoner EUR, jämfört med 3 599 miljoner EUR 

förra året, vilket motsvarar en ökning med 10,2 procent. Ök-

ningen drevs av högre energipriser och inflation på andra pro-

duktionsmaterial som förpackningar, förbrukningsvaror och 

energi. 

Försäljnings- och distributionskostnaderna ökade med 12,6 

procent till 1 771 miljoner EUR, jämfört med 1 573 miljoner 

EUR förra året. Ökningen drevs främst av högre transportkost-

nader. Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 86 

miljoner EUR, jämfört med 89 miljoner EUR förra året.  

Administrationskostnaderna ökade med 2,8 procent till 439 

miljoner EUR, jämfört med 427 miljoner EUR förra året.  

Volatiliteten i den externa miljön, särskilt fluktuationerna vad 

gäller tillgången på mjölkråvara satte press på vårt omställ-

nings- och effektivitetsprogram, Fund our Future. Vi genom-

förde dock de förväntade nettobesparingarna på 101 miljoner 

EUR, främst tack vare ett bättre resultat än förväntat inom 

hantering av nettoomsättningen, nettoproduktiviteten inom 

International samt lägre kostnader för marknadsföring. 26 mil-

joner EUR var hänförligt till förbättrad omsättning och 75 mil-

joner EUR hänförligt till kostnadseffektivitet. 

Kostnader för mjölkråvara 

Kostnaden för mjölkråvara ökade med 37,5 procent till 7 180 

miljoner EUR, jämfört med 5 223 miljoner EUR förra året.  

Ägarlevererad mjölk 

Kostnader avseende ägarlevererad mjölk ökade med 1 899 

miljoner EUR på grund av att a contopriset var högre än  

genomsnittligt. Arlas genomsnittliga a contopris steg till 52,0 

eurocent/kilo 2022 jämfört med 37,0 eurocent/kilo föregå-

ende år. Detta motsvarar en ökning på 40,5 procent.  

Övrig mjölk 

Kostnaden för övrig mjölk ökade med 58 miljoner EUR på 

grund av högre priser, vilket delvis balanserades av lägre voly-

mer i Storbritannien och Nederländerna. Övrig mjölk består av 

specialmjölk och övrig kontraktsmjölk som förvärvats för att 

tillgodose lokala marknadskrav. 

Personalkostnader och antal heltidsekvivalenter  

Personalkostnaderna ökade med 4,9 procent till 1 427 miljo-

ner EUR, jämfört med 1 360 miljoner EUR förra året. Personal-

kostnaderna ökade på grund av fler heltidsekvivalenter inom 

Arla Foods Ingredients, fortsatt insourcing av IT-verksamhet 

och normala lönehöjningar.  

Det totala antalet FTE:er ökade till 20 907 jämfört med 20 617 

förra året. Se ESG-avsnittet, not 1.2 för mer information. 

Marknadsföringskostnader  

Marknadsföringskostnaderna låg på samma nivå som förra 

året och uppgick till 240 miljoner EUR.  

Av- och nedskrivningar 

Av- och nedskrivningarna var i linje med föregående år och 

uppgick till 472 miljoner EUR. 

 

 

  

Utveckling för rörelsekostnader 
(miljoner EUR) 

 

 2021 Mjölkkostnad Inflation Kostnadspåverkan av 

effektivitetsåtgärder 

Andra förändringar, 

inkl. volym/mix 

Valuta 2022 

        
 

 



 
 

 

  

Kostnader fördelade på typ 

 
  Invägd mjölkråvara 49% (48%)   Marknadsföringskostnader 2% (2%) 

  Övriga produktionsmaterial* 17% (18%)   Av- och nedskrivningar 4% (4%) 

  Personalkostnader 13% (13 %)   Övriga kostnader** 8% (8%) 

  Transportkostnader 7% (7%)    

 

 
 

13 355
(miljoner EUR)

2022

10 822
(miljoner EUR)

2021

Tabell 1.2.a Rörelsekostnader fördelat på funktion och typ     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Produktionskostnader  11 145   8 822  

Försäljnings- och distributionskostnader  1 771   1 573  

Administrativa kostnader   439    427  

Summa  13 355   10 822  

      

Specifikation:     

Invägd mjölkråvara  7 180   5 223  

Övriga produktionsmaterial*  2 181   1 959  

Personalkostnader  1 427   1 360  

Transportkostnader   820    718  

Marknadsföringskostnader   240    238  

Av- och nedskrivningar   472    480  

Övriga kostnader**  1 035    844  

Summa  13 355   10 822  

*I Övriga produktionsmaterial ingår förpackningar, tillsatser, förbrukningsmaterial, rörlig energi och lagerförändringar 
**Övriga kostnader innefattar främst underhåll, förnödenheter och IT 

 

Tabell 1.2.b Invägd mjölkråvara 2022 2021 

  Miljoner kilo  Miljoner EUR Miljoner kilo Miljoner EUR 

Ägarlevererad mjölk   12 494    6 661    12 518    4 762  

Övrig mjölk 961  519    1 128  461  

Summa   13 455    7 180    13 646    5 223  

 



 
 

 

Redovisningsprinciper 
Produktionskostnader  

Produktionskostnader omfattar direkta och indirekta produkt-

ionskostnader, däribland volymförändringar i lager och tillhö-

rande lageromvärdering. Direkta kostnader omfattar inköp av 

mjölk från ägare, inkommande transportkostnader, förpack-

ningar, tillsatser, förbrukningsvaror, energi och rörlig lön med 

direkt koppling till produktion. Indirekta kostnader omfattar 

andra kostnader hänförliga till produktion av varor, inklusive 

av- och nedskrivningar på produktionsrelaterade material och 

andra kostnader relaterade till produktionskedjan. Inköp av 

mjölk från ägare redovisas till årets a contopriser och omfattar 

alltså inte efterlikvider. Dessa klassificeras som fördelningar till 

ägarna och redovisas i eget kapital. 

 

 
 

Försäljnings- och distributionskostnader  

Kostnader för försäljningspersonal, nedskrivningar av kund-

fordringar, sponsorkostnader, forskning och utveckling samt 

av- och nedskrivningar redovisas också som försäljnings- och 

distributionskostnader. Försäljnings- och distributionskostna-

der inkluderar även marknadsföringskostnader som avser in-

vesteringar i koncernens varumärken, som utveckling av 

marknadsföringskampanjer, reklam, utställningar m.fl.  

Administrativa kostnader  

Administrativa kostnader omfattar ledning och administration, 

inklusive kostnader för administrativ personal, kontorslokaler 

och kontorskostnader samt av- och nedskrivningar. 

 

 

 

  
Tabell 1.2.d Av- och nedskrivningar 

    

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Avskrivning, immateriella anläggningstillgångar   61    74  

Avskrivning, materiella anläggningstillgångar och ROU   411    406  

Summa   472    480  

      

Av- och nedskrivningar ingår i följande:      

Produktionskostnader   336    329  

Försäljnings- och distributionskostnader   67    75  

Administrativa kostnader   69    76  

Summa   472    480  
 

Tabell 1.2.c Personalkostnader 

    

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Löner och arvoden   1 239   1 177  

Pensioner – avgiftsbestämda pensionsplaner    90    83  

Pensioner – förmånsbestämda pensionsplaner    1    5  

Övriga kostnader för socialförsäkringar   97    95  

Summa  1 427   1 360  

      

Personalkostnader ingår i:      

Produktionskostnader   800    756  

Försäljnings- och distributionskostnader   412    394  

Administrativa kostnader   215    210  

Summa  1 427   1 360  

      

Genomsnittligt antal anställda, heltid  20 907   20 617  

 



 

 

Övriga intäkter och kostnader 
Övriga rörelseintäkter och kostnader uppgick till netto 31 mil-

joner EUR jämfört med 35 miljoner EUR förra året.  

Nettointäkterna på 31 miljoner EUR var främst hänförliga till 

råvarusäkring på 72 miljoner EUR, försäljning av överskottsel 

för 26 miljoner EUR och positiv valutasäkring på 8 miljoner 

EUR. Detta motverkades av en negativ valutasäkring på 76 mil-

joner EUR och en förlust på grund av avyttringen av den ryska 

verksamheten på 19 miljoner EUR. 

 

 

Redovisningsprinciper 
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader består av poster 

utanför den ordinarie mejeriverksamheten. Där ingår poster 

som resultat avseende reglering av tvister, omvärderingsvins-

ter från stegvisa förvärv av enheter, resultatet från finansiella 

säkringsaktiviteter och resultatet från produktion och försälj-

ning av energi från våra biogasanläggningar. Vidare inkluderar 

denna post vinster och förluster vid avyttring av anläggnings-

tillgångar och avyttring av enheter. 

 

 

Finansiella kommentarer 
Arlaintjäningen är ett viktigt mått på det totala resultatet, som 

uttrycker värdeskapandet per kilo mjölk som levereras av våra 

ägare. Arlaintjäningen beräknas som det standardiserade 

a contopriset, som ingår i produktionskostnaderna, plus Arla 

Foods ambas andel av resultatet hänförligt till ägarna, dividerat 

med den invägda mjölken under 2022. Arlaintjäningen upp-

gick till 55,1 eurocent/kilo ägarlevererad mjölk, jämfört med 

39,7 eurocent/kilo ägarlevererad mjölk förra året. 

De alternativa resultatmått som redovisas i not 1.4 är nyckeltal 

för koncernen.  De är inte IFRS-krav. 

 

 

  Tabell 1.3 Övriga rörelseintäkter, netto     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Försäljning av elektricitet   58    28  

Intäkter från säkringsinstrument som överförts från eget kapital   80    36  

Vinst vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar   11    17  

Övriga poster   13    29  

Övriga rörelseintäkter   162    110  

      

Kostnad i samband med försäljning av el -32  -24  

Kostnader från säkringsinstrument som överförts från eget kapital -76  -38  

Övriga poster -23  -13  

Övriga rörelsekostnader -131  -75  
 

Tabell 1.4.1 Arlaintjäning 2022 2021 
              

  Miljoner EUR Miljoner kilo 
Euro-

cent/kilo Miljoner EUR Miljoner kilo 
Euro-

cent/kilo 

Ägarlevererad mjölk 6 661  12 494  53,3  4 762  12 518  38,0  

Justering till standardmjölk (4,2 % fett, 3,4 % 
protein)      -1,3       -1,0  

Arla Foods ambas andel av årets resultat  382    3.1   332    2,7  

Summa   12 494  55,1    12 518  39,7  
 



 

 

Finansiella kommentarer 
Volymdriven omsättningsökning definieras som omsättnings-

ökning som förknippas med tillväxt i volymer, samtidigt som 

priserna hålls konstanta.  

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken 

är ett resultatmått som används för att stödja och förstå om-

sättningsökning som inte beror på pris och resultatet från vår 

varumärkesverksamhet. 

Den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska varu-

märken minskade med 3,2 procent under 2022, efter bety-

dande ökningar under de senaste två åren. Även om efterfrå-

gan på varumärkesvaror i dagligvaruhandeln fortsatt är stor 

gjorde de inflationsrelaterade prishöjningarna att vissa kunder 

gick över till billigare produkter utan varumärken.

 

Redovisningsprinciper 
Den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska varu-

märken är ett mått på hur stor andel av omsättningsökningen 

som är hänförlig till volymer. 

Den volymdrivna omsättningen beräknas med hjälp av fasta 

priser på årsbasis. 

Den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska varu-

märken beräknas som volymtillväxten på -176 miljoner EUR 

dividerat med den totala omsättningen från strategiska varu-

märken förra året på 5 472 miljoner EUR och motsvarar -3,2 

procent för 2022. 

 

 

 

Finansiella kommentarer 
Arlas mål för resultatandelen är 2,8–3,2 procent av omsätt-

ningen, beräknat från resultatet som är hänförligt till våra 

ägare.  

För 2022 uppgick resultat hänförligt till våra ägare till 382 mil-

joner EUR jämfört med 332 miljoner EUR förra året. Detta mot-

svarade 2,8 procent av omsättningen eller 3,1 eurocent per 

kilo levererad mjölk, och fördelades på efterlikvid och konsoli-

dering som redovisas i rapporten över resultatdisposition. 

 

Redovisningsprinciper 
Resultatandel är ett mått på resultat jämfört med omsättning 

beräknat som Arla Foods ambas andel av årets resultat divide-

rat med den totala omsättningen. 

Resultatandelen beräknas till 382 miljoner EUR dividerat med 

13 793 miljoner EUR och motsvarade 2,8 procent för 2022. 

  

Tabell 1.4.2 Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Omsättning från strategiska varumärken förra året  5 472   5 156  

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken -176    230  

Pris- och valutakursjusteringar   998    86  

Omsättning från strategiska varumärken  6 294   5 472  

      

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken, % -3,2 % 4,5 % 

 

Tabell 1.4.3 Resultatandel     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Omsättning  13 793   11 202  

Årets resultat   400    346  

Resultat avseende minoritetsintressen -18  -14  

Resultat hänförligt till ägare   382    332  

      

Resultatandel 2,8 % 3,0 % 

 



 

 

Utveckling för nettorörelsekapital 
Nettorörelsekapitalet ökade med 632 miljoner EUR till 1 442 

miljoner EUR, jämfört med 810 miljoner EUR förra året, vilket 

motsvarar en ökning med 78 procent. Ökningen drevs av 

större positioner i varulager och kundfordringar, vilket delvis 

balanserades av leverantörsskulder och övriga skulder. 

Varulager 

Varulagret ökade med 42 procent till 1 772 miljoner EUR, jäm-

fört med 1 248 miljoner EUR förra året. Ökningen drevs av 

högre mjölkpriser till våra ägare, högre energipriser och inflat-

ion på andra produktionsmaterial som förpackningar, förbruk-

ningsvaror och energi. I mindre utsträckning berodde ök-

ningen på högre lagervolymer och förändrad sammansättning 

av varulagret jämfört med föregående år. Exklusive valutaef-

fekter ökade det redovisade värdet för varulagret med 558 

miljoner EUR. 

Kundfordringar 

Kundfordringar ökade med 26 procent till 1 267 miljoner EUR, 

jämfört med 1 007 miljoner EUR förra året. Utvecklingen drevs 

av högre försäljningspriser och balanserades delvis av ett 

högre utnyttjande av finansieringsprogrammen för kundford-

ringar. Koncernen utnyttjar dessa program för att hantera likvi-

ditet och minska kreditrisken på kundfordringar.  

 

Exponeringen mot kreditrisker på kundfordringar styrs av kon-

cernövergripande policyer. Kreditgränser bestäms för respek-

tive kund med hänsyn till kundens ekonomiska ställning och 

den rådande marknadssituationen. Kundstocken är diversifie-

rad vad gäller geografi, industrisektor och kundstorlek. 2022 

var koncernen inte särskilt exponerad för kreditrisker relate-

rade till väsentliga enskilda kunder, men däremot för den all-

männa kreditrisken inom dagligvaruhandeln. Läs mer om kre-

ditrisk i not 4.1.5. 

Fordringar som är förfallna med mer än 30 dagar uppgick till 

8,8 procent av kundfordringarna jämfört med 6,5 procent fö-

regående år. Avsättningen för förväntade förluster var 19 mil-

joner EUR, jämfört med 15 miljoner EUR förra året. 

Exklusive valutaeffekter ökade det redovisade värdet för kund-

fordringar med 290 miljoner EUR. 

Leverantörsskulder och övriga skulder 

Leverantörsskulder och övriga skulder ökade med 11 procent 

till 1 597 miljoner EUR, jämfört med 1 445 miljoner EUR förra 

året. Inflationen var den främsta orsaken till utvecklingen. 

Ett antal av Arlas strategiska leverantörer deltar i SCF-program, 

där SCF-leverantören och tillhörande finansinstitut agerar som 

finansieringspartner. Leverantörer som deltar i dessa program 

har möjlighet att om de så önskar och har möjlighet erhålla ti-

dig betalning från finansieringspartnern baserat på fakturor 

som skickats till Arla. Detta villkoras av Arlas erkännande och 

godkännande av mottagna varor eller tjänster och ett oåter-

kalleligt godkännande att betala fakturan på förfallodagen via 

finansieringspartnern. Arrangemanget med tidig betalning är 

en transaktion som sker uteslutande mellan leverantören och 

SCF-leverantören. 

Förlängda betalningsvillkor är inte en del av själva program-

men utan avtalas direkt med leverantörer. 

 

Likviditetsrisken för Arla vid uppsägning av programmen är be-

gränsad. Betalningsvillkoren för leverantörer som deltar i pro-

grammen är högst 180 dagar. Utnyttjandet av SCF-program 

låg på samma nivå som förra året. 

Exklusive valutaeffekter ökade det redovisade värdet för leve-

rantörsskulder och övriga skulder, inklusive ägarlevererad 

mjölk, med 176 miljoner EUR. 

Övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder  

Övriga fordringar ökade med 34 miljoner EUR till 319 miljoner 

EUR jämfört med 285 miljoner EUR förra året. De består främst 

av moms- och tullfordringar. Övriga kortfristiga skulder ökade 

med 21 miljoner EUR till 301 miljoner EUR jämfört med 280 

miljoner EUR förra året. Övriga kortfristiga skulder består 

främst av HR-relaterade avsättningar. 

Utveckling för nettorörelsekapital 

(miljoner EUR) 

  

 1 januari 2022 Varulager Kundfordringar Leverantörsskulder 

och övriga skulder ex-

klusive ägarlevererad 

mjölk 

Ägarlevererad 

mjölk 

Valuta 31 december 2022 

 



 
 

 

 

 

 

Nettorörelsekapital 

(miljoner EUR) 
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Historiskt sett har förlusttakten på saldon som ej är förfallna eller förfallna med mindre än 30 dagar legat under 1 procent. 

Tabell 2.1.a Nettorörelsekapital   
Kassaflö-
desanalys   

Ej kassaflödes- 

påverkande     

(miljoner EUR) 1 januari 

Ingår i 

löpande 
kassaflöde   

Nedskriv-
ningar Valuta   31 december  

                

2022               

Varulager 1 248  569     -11   -34     1 772  

Kundfordringar 1 007  318     -4   -54     1 267  

Leverantörsskulder och övriga skulder   -1 445    -180     - 28      -1 597  

Summa nettorörelsekapital 810  707     -15   -60     1 442  

                

2021               

Varulager 1 080  135     -3  36     1 248  

Kundfordringar 811  171     -1  26     1 007  

Leverantörsskulder och övriga skulder   -1 212    -216     -  -17      -1 445  

Summa nettorörelsekapital 679  90     -4  45     810  

 

 
Tabell 2.1.b Varulager     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Varulager före nedskrivningarna  1 801   1 269  

Nedskrivningar   -29    -21  

Summa varulager  1 772   1 248  

      

Råvaror och förbrukningsvaror  401   274  

Varor under tillverkning  622   382  

Färdigvaror och handelsvaror  749   592  

Summa varulager  1 772   1 248  
 

Tabell 2.1.d Åldersprofil kundfordringar 2022 2021 

(miljoner EUR) 
Bokfört brutto-

värde 
Förväntad förlust-

takt 
Bokfört brutto-

värde 
Förväntad förlust-

takt 
          

Ej förfallna   1 013  0 % 837  0 % 

Förfallna för mindre än 30 dagar sedan 160  0 % 119  0 % 

Förfallna 30–89 dagar 72  1 % 38  3 % 

Förfallna för mer än 90 dagar sedan 41  44 % 28  50 % 

Summa kundfordringar   1 286      1 022    
 

Tabell 2.1.c Kundfordringar     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Kundfordringar före avsättning för förväntade kreditförluster   1 286    1 022  

Avsättning för förväntade kreditförluster  -19   -15  

Summa kundfordringar   1 267    1 007  

 



 

 

Redovisningsprinciper 
Varulager 

Varulager värderas enligt FIFO-metoden. Nettoförsäljningsvär-

det fastställs med hänsyn till varulagrets inkurans och förvän-

tade försäljningspris med avdrag för färdigställandekostnader, 

samt kostnader för att verkställa försäljningen. 

Anskaffningsvärdet för råvaror, förnödenheter och handelsva-

ror omfattar inköpspriset med tillägg för hemtagningskostna-

der. Som anskaffningsvärde för ägarlevererad mjölk, som ingår 

i varulager, har a contopriset till Arlas ägare använts. 

Anskaffningsvärdet för varor under tillverkning och färdigvaror 

består av råvarors och förbrukningsmaterials anskaffningspris 

med tillägg för tillverkningskostnader, inklusive avskrivning, 

baserad på normal driftskapacitet i produktionsanläggning-

arna. 

Kundfordringar 

Kundfordringar redovisas till det fakturerade beloppet med av-

drag för förväntade kreditförluster enligt den förenklade me-

toden för belopp som inte anses vara återvinningsbara (till 

upplupet anskaffningsvärde). Förväntade kreditförluster beräk-

nas som skillnaden mellan det bokförda värdet och nuvärdet 

för förväntade kassaflöden. 

Förväntade kreditförluster bedöms individuellt eller portföljba-

serat utifrån fordringarnas löptid samt tidigare historik. De be-

räknade förväntade kreditförlusterna justeras för specifikt be-

tydande negativa utvecklingar inom geografiska områden. 

Kundfordringar som omfattas av finansieringsprogram för 

kundfordringar tas bort när kriterierna för borttagande uppfylls 

och alla väsentliga risker och fördelar har överförts. 

Leverantörsskulder och övriga skulder 

Leverantörsskulder värderas till upplupet anskaffningsvärde, 

som normalt motsvarar det fakturerade beloppet. 

De belopp som ska betalas till leverantörer som ingår i SCF-

program klassificeras som leverantörsskulder i balansräk-

ningen och i kassaflödesanalysen som kassaflöde från rörelse-

kapital. 

Övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder  

Övriga fordringar och övriga kortfristiga skulder värderas till 

upplupet anskaffningsvärde, vanligtvis motsvarande det nomi-

nella beloppet. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Varulager 

Koncernen använder månatliga standardkostnader vid beräk-

ning av varulagervärdet och reviderar sina indirekta produkt-

ionskostnader minst en gång om året. Standardkostnaden 

ändras också om den avviker väsentligt från den faktiska kost-

naden för den individuella produkten. En nyckelkomponent i 

beräkningen av standardkostnad är kostnaden för mjölkråvara. 

Den fastställs utifrån det genomsnittliga a contopriset på pro-

duktionsdagen för varulagret.  

På grund av den makroekonomiska volatiliteten och den rela-

terade effekten på råvarupriserna uppdaterades värderingen 

av enskilda kostnadskomponenter, som mjölkbaserade kom-

ponenter, energi, förpackningar, förbrukningsvaror och förnö-

denheter osv., regelbundet i våra standardkostnadsmodeller 

under 2022 och granskades noggrant den 31 december 

2022. 

I enlighet med detta gjordes en noggrann bedömning av om-

räkning från standardkostnad för att återspegla kostnad vid 

produktionstillfället för de enskilda lagerkategorierna. 

Indirekta produktionskostnader beräknas mot bakgrund av re-

levanta antaganden med hänsyn till kapacitetsutnyttjande, 

produktionstid och övriga faktorer som är kännetecknande för 

den enskilda produkten.  

Beräkningen av nettoförsäljningsvärdet kräver att bedöm-

ningar görs, speciellt vad gäller försäljningspriset för vissa os-

tar med lång lagringstid och bulkprodukter som ska säljas på 

de europeiska eller globala råvarumarknaderna. 

Fordringar 

Förväntade kreditförluster baseras på en beräkning som inklu-

derar flera parametrar, till exempel antalet förfallodagar juste-

rat för betydande negativ utveckling i vissa geografiska områ-

den.  

Den finansiella osäkerhet som förknippas med avsättningarna 

för förväntade kreditförluster är vanligtvis begränsad. Om en 

kunds betalningsförmåga skulle försämras i framtiden kan 

dock ytterligare nedskrivningar bli nödvändiga.  

Baserat på den makroekonomiska volatiliteten och de högre 

försäljningspriserna under 2022 granskades de förväntade för-

lusterna noggrant. 

Kundspecifika bonusar beräknas baserat på faktiska överens-

kommelser med återförsäljare, men det finns en viss osäker-

het vid bedömning av de exakta belopp som ska betalas och 

när detta kommer att ske. 

Finansprogram 

En bedömning görs när finansprogram för kundfordringar och 

SCF-program ska klassificeras. Utnyttjandet av dessa program 

redovisas i nettorörelsekapital. 

 

  



  

 

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill 
Immateriella anläggningstillgångar och goodwill uppgick till 

954 miljoner EUR, samma nivå som föregående år.  

Goodwill 

Det bokförda värdet av goodwill uppgick till 702 miljoner EUR 

vid årets slut, jämfört med 710 miljoner EUR förra året. Till-

skott för året uppgick till 16 miljoner EUR och rör ett förvärv i 

vår affärsenhet i Kina. Av det bokförda värdet av goodwill 

kunde 473 miljoner EUR hänföras till verksamhet i Storbritan-

nien, jämfört med 498 miljoner EUR förra året. Se tabell 3.1.b 

för en specifikation av goodwill. 

Licenser och varumärken 

Det bokförda värdet av licenser och varumärken uppgick till 66 

miljoner EUR, jämfört med 76 miljoner EUR förra året. Det re-

dovisade beloppet avser främst erkännande av varumärken i 

samband med rörelseförvärv och omfattar varumärken som 

Yeo Valley® och Svensk Mjölk®. Värdeminskningen jämfört 

med förra året berodde på nedskrivningar.  

De strategiska varumärkena Arla®, Lurpak®, Castello® och 

Puck® är internt genererade varumärken och följaktligen redo-

visas inga bokförda belopp för dessa. Arla har licens att till-

verka, distribuera och marknadsföra StarbucksTM premium-

kaffedryck enligt ett långsiktigt strategiskt licensavtal. Arla har 

även ett långsiktigt licensavtal för tillverkning, distribution och 

marknadsföring av KraftTM-märkta ostprodukter i MENA-reg-

ionen. Inga värden redovisas relaterat till dessa licensavtal. 

IT och andra utvecklingsprojekt 

Det bokförda beloppet för IT- och andra utvecklingsprojekt 

uppgick till 186 miljoner EUR, jämfört med 160 miljoner EUR 

förra året. Koncernen fortsatte att investera i IT-projekt med 

ett tillskott på 76 miljoner EUR. Ett av de viktigaste projekten 

under 2022 var en allmän uppgradering av vår SAP-plattform.  

 

  

Immateriella anläggningstillgångar och goodwill  

 
  Goodwill 74 % (75 %)   IT och andra utvecklingspro 

      jekt 19 % (17 %) 

  Licenser och varumärken osv.  

      7 % (8 %) 

   

  

 

954
(miljoner EUR)

2022

946
(miljoner EUR)

2021

Tabell 3.1. Immateriella anläggningstillgångar och goodwill         

(miljoner EUR) Goodwill  

Licenser och 
varumärken 

osv.  

IT och andra ut-
vecklingspro-

jekt  Summa 
          

2022         

Anskaffningskostnad den 1 januari    710    166    558   1 434  

Valutakursjusteringar -22  -6  -1  -29  

Tillskott    16   -   76    92  

Nedskrivning -2   -  - -2  

Avyttringar  -  - -2  -2  

Anskaffningskostnad den 31 december   702    160    631   1 493  

Av- och nedskrivningar den 1 januari  - -90  -398  -488  

Valutakursjusteringar  -   3    5    8  

Årets av- och nedskrivningar  - -7  -54  -61  

Avskrivningar på avyttringar  -  -   2    2  

Av- och nedskrivningar den 31 december  - -94  -445  -539  

Bokfört värde den 31 december   702    66    186    954  

          

2021         

Anskaffningskostnad den 1 januari    667    163    513   1 343  

Valutakursjusteringar   43    3    2    48  

Tillskott   -  -   45    45  

Avyttringar  -  - -2  -2  

Anskaffningskostnad den 31 december   710    166    558   1 434  

Av- och nedskrivningar den 1 januari  - -82  -330  -412  

Valutakursjusteringar  - -1  -3  -4  

Årets av- och nedskrivningar  - -7  -67  -74  

Avskrivningar på avyttringar  -  -   2    2  

Av- och nedskrivningar den 31 december  - -90  -398  -488  

Bokfört värde den 31 december   710    76    160    946  
 

 



 

Redovisningsprinciper 
Goodwill 

Goodwill är den premie som Arla betalar utöver det verkliga 

värdet av nettotillgångarna i ett förvärvat företag. Första 

gången redovisas goodwill till anskaffningskostnad. Goodwill 

skrivs inte ned, utan värderas därefter till anskaffningskostnad 

med avdrag för eventuell ackumulerad nedskrivning. Det bok-

förda värdet av goodwill allokeras till koncernens kassagenere-

rande enheter som följer ledningsstrukturen och den interna 

finansiella rapporteringen. Kassagenererande enheter är den 

minsta gruppen av tillgångar som kan generera oberoende 

kassainflöden. 

Licenser och varumärken 

Licenser och varumärken redovisas initialt till anskaffnings-

kostnad. Kostnaden avskrivs därefter linjärt under den förvän-

tade livstiden, under högst 20 år. 

IT och andra utvecklingsprojekt 

Kostnader som uppkommer i startskedet under forsknings- el-

ler exploateringsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Under 

den fasen utvärderas koncernens behov samt tillgänglig tek-

nologi som finns på marknaden. Direkt hänförbara kostnader 

som uppkommer under utvecklingsstadiet i IT- och andra ut-

vecklingsprojekt som hör samman med design, programme-

ring, installation och testning av projekt innan de är redo för 

kommersiell användning aktiveras som immateriella anlägg-

ningstillgångar. Detta sker endast om utgiften kan värderas 

tillförlitligt, projektet är tekniskt och kommersiellt genomför-

bart, framtida ekonomiska fördelar är sannolika och koncer-

nen avser och har tillräckliga resurser att färdigställa och an-

vända tillgången. IT-projekt och andra utvecklingsprojekt 

skrivs av linjärt över fem till åtta år. 

 

Nedskrivningsprövning 
Goodwill fördelas till relevanta kassagenererande enheter, 

främst till verksamheten i Storbritannien inom det kommersi-

ella segmentet Europe.  

Grund för nedskrivningsprövning och tillämpade 

uppskattningar 

Nedskrivningsprövningar baseras på förväntade framtida 

kassaflöden hämtade från prognoser och långsiktiga strate-

giska mål. Framtida kassaflöden och resultatmål beräknas för 

enskilda kassagenererande enheter, baserat på förväntad ut-

veckling som identifierats i Future26-strategin samt tidigare 

erfarenheter. Nedskrivningsprövningen omfattar inte omsätt-

ningstillväxt i slutvärdet.  

Rutiner för nedskrivningsprövning  

Nedskrivningsprövning av goodwill baseras på en bedömning 

av nyttjandevärde. Mjölkkostnader i prognosen redovisas till 

ett mjölkpris som motsvarar priset när prövningen gjordes och 

på längre sikt. Nyckelantagandet är framtida lönsamhet 

baserat på en kombination av effekt från överföringen av 

invägd mjölkråvara till produkter med mervärde, mer 

lönsamma marknader samt operativa effektivitetsinitiativ. 

 

Prövningsresultat 

En högre räntenivå ledde till en högre diskonteringsränta, vil-

ket gav lägre beräknat utrymme. Med ett lägre utrymme 

granskades våra goodwillpositioner noggrant och stödjande 

beslutsunderlag utvärderades under året.  

Med de tillämpade diskonteringsräntorna visade känslighetsa-

nalysen att marginalerna i Storbritannien skulle kunna minska 

med 1 procentenhet utan risk för nedskrivning. För goodwill 

relaterad till Finland kan en liknande minskning av margina-

lerna leda till en nedskrivning av det bokförda värdet. Efter att 

de detaljerade beräkningarna hade utförts förbättrades mark-

nadssituationen i Finland. 

  

 

Tabell 3.1.b Goodwill fördelat på kommersiellt segment och land     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Storbritannien   473    498  

Finland   40    40  

Sverige   20    22  

Övriga   60    63  

Europe totalt   593    623  

      

MENA   83    78  

Kina   16   - 

International   99    78  

      

Argentina   10    9  

Arla Foods Ingredients   10    9  

Summa   702    710  

  

 

Tabell 3.1.1 Tillämpade nyckelantaganden 2022   2021 

(miljoner EUR) 

Diskonte-
ringsränta, 

exklusive 
skatt 

Diskonte-
ringsränta, 

före skatt   

Diskonte-
ringsränta, 

exklusive 
skatt 

Diskonte-
ringsränta, 

före skatt 
            

Storbritannien 8,6 % 9,5 %   6,5 % 7,2 % 

Finland 7,6 % 8,2 %   5,6 % 6,0 % 

Sverige 7,6 % 8,4 %   6,1 % 6,7 % 

Europe Övrigt 7,4 % 8,3 %   5,7 % 6,3 % 

MENA 13,0 % 14,4 %   12,0 % 13,7 % 

Arla Foods Ingredients 8,1 % 9,1 %   6,3 % 7,0 %  



 

Redovisningsprinciper 
Nedskrivning sker när det bokförda värdet av en tillgång i ba-

lansräkningen är större än dess återvinningsbara belopp ge-

nom användning eller försäljning. För nedskrivningsprövning 

grupperas tillgångarna till den minsta grupp av tillgångar som 

genererar kassainflöden från fortsatt användning (en kassa-

genererande enhet) som i stort sett är oberoende av kassain-

flödena från andra tillgångar eller kassagenererande enheter. 

För goodwill som inte genererar i stort sett oberoende kassa-

flöden sker nedskrivningsprövningen på den nivå där obero-

ende kassaflöden anses genereras.  

Gruppen med kassagenererande enheter fastställs baserat på 

ledningsstrukturen och den interna finansiella rapporteringen. 

Strukturen och grupperna av kassagenererande enheter be-

döms på årsbasis. Det bokförda värdet av goodwill nedskriv-

ningsprövas tillsammans med andra anläggningstillgångar i 

den kassagenererande enhet som goodwill har allokerats till. 

Det återvinningsbara beloppet för goodwill beräknas som 

nuvärdet av de framtida nettokassaflödena från gruppen av 

kassagenererande enheter som goodwillen är allokerad till, 

diskonterat med en diskonteringsränta före skatt som speglar 

den aktuella marknadsbedömningen av nuvärdet och de risker 

som är specifika för tillgången eller den kassagenererande en-

heten. 

 

 
Det bokförda värdet för övriga anläggningstillgångar granskas 

mot det återvinningsbara beloppet årligen för att bedöma om 

det finns tecken på värdeminskning. Eventuell nedskrivning av 

goodwill redovisas som en separat post i resultaträkningen 

och kan inte återföras. 

Det återvinningsbara beloppet för övriga anläggningstillgångar 

är det högsta värdet av tillgångens nyttjandevärde och mark-

nadsvärdet, dvs. det verkliga värdet, med avdrag för förväntade 

avyttringskostnader. Nyttjandevärdet fastställs som nuvärdet 

av de förväntade framtida nettokassaflödena från använd-

ningen av tillgången eller gruppen av kassagenererande en-

heter som tillgången tillhör. 

Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar redovisas i resul-

taträkningen under produktions-, försäljnings- och distribut-

ionskostnader samt administrationskostnader. Redovisade 

nedskrivningar kan endast återföras om de antaganden och 

uppskattningar som ledde till nedskrivningen förändras. Ned-

skrivningar återförs endast så att tillgångens nya bokförda 

värde inte överstiger det bokförda värde som tillgången skulle 

ha haft efter avskrivningar om tillgången inte hade skrivits ned. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Nedskrivningsprövning av goodwill sker för gruppen av kassa-

genererande enheter till vilka goodwill har allokerats. Gruppen 

av kassagenererande enheter bestäms baserat på lednings-

strukturen för kommersiella segment och är kopplade till indi-

viduella marknader. Strukturen och grupperna av kassagener-

erande enheter bedöms på årsbasis.  

Nedskrivningsprövning av goodwill sker minst varje år för 

gruppen av kassagenererande enheter till vilka goodwill har al-

lokerats. Under 2022 bedömde vi giltigheten för våra mål för 

2026 mot bakgrund av både den makroekonomiska volatilite-

ten och volatiliteten inom mejerisektorn, och vi har mer ingå-

ende analyserat och prövat våra goodwillpositioner jämfört 

med normala förfaranden. 

För att bestämma nyttjandevärdet tillämpas metoden med för-

väntat kassaflöde. De viktigaste parametrarna i nedskrivnings-

prövningen är förväntningar på framtida fria kassaflöden och 

antaganden om diskonteringsränta.  

Förväntade framtida fria kassaflöden 

De förväntade framtida fria kassaflödena grundas på aktuella 

prognoser och långsiktiga mål för 2026 som härleds ur Fu-

ture26-processen. Dessa fastställs på nivån kassagenererande 

enheter under prognos- och målplaneringsprocessen och bas-

eras på externa informationskällor och industrirelevanta iakt-

tagelser, däribland makroekonomiska och marknadsmässiga 

villkor.  

 

 
Alla tillämpade antaganden utmanas genom prognos- och 

målplaneringsprocessen baserat på ledningens bästa upp-

skattningar och förväntningar, vilka till sin natur är föremål för 

bedömningar. De inkluderar förväntningar gällande omsätt-

ningsökning, EBIT-marginaler och investeringar. Antagandena 

innefattar att överföra invägd mjölkråvara till mervärdespro-

dukter och mer lönsamma marknader samt initiativ för opera-

tiv effektivitet. Tillväxttakten efter strategiperiodens slut har 

angetts till den förväntade inflationstakten under slutperioden 

och förutsätter ingen nominell tillväxt. 

Diskonteringsräntor 

En diskonteringsränta, Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), tillämpas för specifika kassagenererande enheter och 

bygger på antaganden om ränta, skatt och riskpremie. WACC 

omräknas till en ränta före skatt. Förändringar i de uppskatt-

ningar av det framtida kassaflödet eller diskonteringsräntan 

som använts kan resultera i väsentligt förändrade bokförda 

värden. 

  



  

 

Materiella anläggningstillgångar 
Arlas huvudsakliga materiella anläggningstillgångar finns i 

Danmark, Storbritannien, Tyskland och Sverige. Det bokförda 

beloppet uppgick till 3 031 miljoner EUR jämfört med  

3 072 miljoner EUR förra året.  

Tillskott uppgick till 429 miljoner EUR, jämfört med  
521 miljoner EUR förra året. 
 
Tillskott inkluderade slutförandet av pulvertornet i Pronsfeld i 
Tyskland, investeringar i produktionsanläggningarna i Bahrain 
och expansion av mozzarellaproduktionen i Danmark.  
 
Nya projekt  inkluderade investeringar i kapacitetsökningar för 
mjölkbaserade drycker i Esbjerg i Danmark, förpackningsut-
rustning i Oakthorpe i Storbritannien och tillväxtinvesteringar 
för Arla Foods Ingredients. 
 

Materiella anläggningstillgångar, uppdelat efter land 

 
  Danmark 47 % (45 %)   Tyskland 14 % (15 %) 

  Sverige 10 % (10 %)   Övrigt 11 % (11 %) 

  Storbritannien 18 % (19 %)  

 

 
 

3 031
(miljoner EUR)

2022

3 072
(miljoner EUR)

2021

Tabell 3.2.a Materiella anläggningstillgångar           

(miljoner EUR) 
Mark och 

byggnader 

Maskiner 
och andra 

tekniska 
anlägg-

ningar 

Inventarier, 
verktyg och ut-

rustning 

Pågående 
nyanlägg-

ningar Summa 
            

2022           

Anskaffningskostnad den 1 januari    1 987    3 800    782   413    6 982  

Valutakursjusteringar  -43   -73  -19    -3   -138  

Tillskott  58  114    58   199  429  

Överfört från anläggning under uppförande 62  189    21    272    - 

Avyttringar  -17   -46  -37    -4   -104  

Anskaffningskostnad den 31 december   2 047    3 984    805   333    7 169  

Av- och nedskrivningar den 1 januari  -838  -2 489  -583  - -3 910  

Valutakursjusteringar 22  57    17  - 96  

Årets av- och nedskrivningar  -86   -247  -78  -  -411  

Avskrivningar på avyttringar 14  38    35  - 87  

Av- och nedskrivningar den 31 december  -888  -2 641  -609  - -4 138  

Bokfört värde den 31 december   1 159    1 343    196   333    3 031  

ROU-tillgångar i det bokförda värdet 31 december 124  11    74    209  

2021           

Anskaffningskostnad den 1 januari    1 770    3 471    724   453    6 418  

Valutakursjusteringar 38  45    20   11  114  

Tillskott  104  133    53   231  521  

Överfört från anläggning under uppförande 100  169    12    -281    - 

Avyttringar  -27   -46  -32    -1   -106  

Omklassificering 2  28    5  - 35  

Anskaffningskostnad den 31 december   1 987    3 800    782   413    6 982  

Av- och nedskrivningar den 1 januari  -764  -2 219  -520  - -3 503  

Valutakursjusteringar  -9   -29  -11  -  -49  

Årets av- och nedskrivningar  -78   -251  -77  -  -406  

Avskrivningar på avyttringar 15  38    30  - 83  

Omklassificering  -2   -28  -5  -  -35  

Av- och nedskrivningar den 31 december  -838  -2 489  -583  - -3 910  

Bokfört värde den 31 december   1 149    1 311    199   413    3 072  

ROU-tillgångar i det bokförda värdet 31 december 141  8    81    230   



Avskrivningar uppgick till 411 miljoner EUR, samma nivå som 
året innan. 

 

 

 

 

Redovisningsprinciper 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffnings-

värde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar 

Avskrivningar görs inte på pågående nyanläggningar, mark el-

ler nedlagda anläggningar. 

Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet innefattar inköpspriset samt kostnader di-

rekt hänförliga till anskaffningen fram till dess att tillgången 

tas i bruk. För egentillverkade tillgångar omfattar anskaffnings-

värdet direkta och indirekta materialkostnader, komponenter, 

lön och lånekostnader från specifik och generell upplåning, 

som direkt härrör till uppförandet av tillgångar. Om väsentliga 

delar av en materiell anläggningstillgång har en annan livs-

längd redovisas de och skrivs av separat (väsentliga kompo-

nenter). När delar byts ut avlägsnas återstående bokfört värde 

från balansräkningen och redovisas som en degressiv avskriv-

ning i resultaträkningen. Tillkommande utgifter avseende an-

läggningstillgångar redovisas endast som tillskott till tillgång-

ens bokförda värde, om det är sannolikt att kostnaden medför 

ekonomiska fördelar för koncernen. Övriga kostnader för t.ex. 

normala reparationer och underhåll redovisas i resultaträk-

ningen när de uppkommer. 

Avskrivningar 

Av- och nedskrivningar syftar till att allokera kostnaden för till-

gången, med avdrag för eventuella belopp som bedöms kunna 

återvinnas i slutet av den förväntade nyttjandetiden, till de pe-

rioder då koncernen utnyttjar den. Materiella anläggningstill-

gångar skrivs av linjärt från förvärvstidpunkten, eller när till-

gången kan tas i bruk, baserat på en bedömning av den upp-

skattade nyttjandetiden. 

Avskrivningsunderlaget tar också hänsyn till tillgångens rest-

värde, vilket är det beräknade värde som tillgången kan gene-

rera genom försäljning eller skrotning på balansdagen om till-

gången hade den ålder och var i det skick som förväntas i slu-

tet av nyttjandetiden, och minskas med eventuella nedskriv-

ningar. Restvärdet fastställs vid anskaffningstillfället och om-

värderas årligen. Avskrivningarna upphör när det bokförda be-

loppet är lägre än restvärdet, eller när en tillgång tas ur bruk. 

Ändringar under avskrivningsperioden eller av restvärdet be-

handlas som en ändring av bedömningen, och effekterna just-

eras under aktuella och framtida perioder. Avskrivningar redo-

visas i resultaträkningen i produktionskostnader, försäljnings- 

och distributionskostnader eller administrationskostnader. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Uppskattningar görs vid bedömning av livslängden för materi-

ella anläggningstillgångar som bestämmer den period under 

vilken tillgångens avskrivning kostnadsförs i resultaträkningen. 

Det avskrivningsbara beloppet för en materiell anläggningstill-

gång är en funktion av tillgångens kostnad eller bokförda 

värde och dess restvärde. Uppskattningar görs vid bedömning 

av det belopp som koncernen kan återvinna i slutet av till-

gångens nyttjandetid. En granskning av avskrivningsmetoder-

nas lämplighet, de materiella anläggningstillgångarnas livs-

längd och restvärde genomförs varje år. 

Som en konsekvens av klimatrelaterade risker kan Arla komma 

att drabbas av försämrad produktionskapacitet i framtiden på 

grund av utrustning som blir föråldrad i samband med hållbar-

hetsomställningen eller på grund av för stor produktionska-

pacitet om mjölkvolymerna och verksamheten krymper.  

Anläggningstillgångar i balansräkningen påverkades inte av så-

dana nedskrivningar under 2022. Hållbarhet är nu en integre-

rad del av alla kapitalinvesteringar som säkerställer framtida 

investeringar för att hantera de identifierade riskerna. 

  

Investeringar i och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar och ROU-tillgångar 

(miljoner EUR) 
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Tabell 3.2.b Uppskattad nyttjandetid i år     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Kontorsbyggnader  50   50  

Produktionsbyggnader 20–30 20–30 

Tekniska anläggningar 5–20 5–20 

Övriga inventarier, verktyg och utrustning 3–7 3–7 

 



 
 

 

ROU-tillgångar 
Arla leasar olika kontor, lager, fordon och annan utrustning. 

Leasingavtal löper normalt under en fast tidsperiod, men kan 

inkludera en förlängningsoption. Väsentliga ROU-tillgångar in-

kluderar kontorsbyggnader och lager i Danmark, Tyskland, 

Sverige och Storbritannien med återstående nyttjandeperi-

oder mellan 10 och 20 år.  

Fyllningsmaskiner och andra tekniska anläggningar utgör en 

annan viktig ROU-tillgångskategori. Fyllningsmaskiner har van-

ligtvis nyttjandeperioder på sju år, medan andra tekniska an-

läggningar skrivs av på mellan ett och sju år. Bilar och lastbilar 

har i genomsnitt nyttjandeperioder på fyra respektive fem år. 

Totalt har koncernen cirka 4 000 leasingavtal. 

ROU-tillgångarna ökade under året med 56 miljoner EUR, jäm-

fört med 69 miljoner EUR förra året. Det totala bokförda värdet 

av ROU-tillgångar uppgick till 209 miljoner EUR, jämfört med 

230 miljoner EUR förra året, se tabell 3.2.1.a. Leasingskulder 

redovisas i not 4.3. 

 

 

Redovisningsprinciper 
Alla leasingavtal redovisas som ROU-tillgångar och en motsva-

rande skuld vid den tidpunkt då den leasade tillgången är till-

gänglig för användning av koncernen. En leasingskuld värde-

ras initialt på nuvärdesbasis, vilket omfattar nettonuvärdet av 

fasta leasingbetalningar minus eventuella incitament, rörliga 

leasingbetalningar baserade på ett index eller en ränta och ett 

potentiellt inlösenpris om det finns en köpoption. 

Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låne-

räntan. 

Motsvarande ROU-tillgång värderas till anskaffningsvärde och 

inkluderar beloppet för den initiala värderingen av leasingskul-

den, eventuella leasingbetalningar som görs vid eller före 

startdatum minus eventuella leasingincitament som erhållits 

och eventuella initiala direkta kostnader och kostnader för 

återställande. 

ROU-tillgången skrivs därefter av linjärt under den kortare av 

tillgångens nyttjandeperiod och leasingperioden. 

Varje leasingbetalning omfattar en minskning av leasingskul-

den och en finansieringskostnad. Finansieringskostnaden re-

dovisas i resultaträkningen under leasingperioden som en 

konstant periodisk ränta på det återstående saldot av skulden. 

Kortfristiga leasingavtal och leasing av tillgångar med lågt 

värde redovisas som en kostnad i resultaträkningen. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Koncernen har tillämpat uppskattningar och bedömningar 

med inverkan på redovisningen och värderingen av ROU-till-

gångar och leasingskulder. Detta inbegriper bedömning av 

den marginella låneräntan, avgiftskomponenter och fakta och 

omständigheter som skulle kunna skapa ett ekonomiskt inci-

tament att utnyttja optionen att förlänga ett leasingavtal.  

Tabell 3.2.1.a ROU-tillgångar         

(miljoner EUR) 
ROU, Mark och 

byggnader 

ROU, Maskiner 
och andra tek-

niska anlägg-
ningar 

ROU, Inventa-
rier, verktyg 

och utrustning 
ROU, Summa 

tillgångar 
          

2022         

Bokfört värde den 1 januari   141    8    81    230  

Tillskott    17    9    30    56  

Avyttringar -7  -12  -32  -51  

Årets av- och nedskrivningar -30  -6  -35  -71  

Avskrivningar på avyttringar    7    12    31    50  

Valutakursjusteringar  -4   - -1  -5  

Bokfört värde den 31 december   124    11    74    209  

          

2021         

Bokfört värde den 1 januari   136    13    80    229  

Tillskott    30    4    35    69  

Avyttringar -5  -7  -18  -30  

Årets av- och nedskrivningar -31  -9  -34  -74  

Avskrivningar på avyttringar    5    6    16    27  

Valutakursjusteringar    6    1    2    9  

Bokfört värde den 31 december   141    8    81    230  

 

 

Tabell 3.2.1.b Belopp redovisade i resultaträkningen 

    

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Utgifter relaterade till kortfristiga leasingavtal och leasingavtal med lågt värde   40    38  

Räntekostnader för leasingskulder   7    7  

Belopp redovisade i resultaträkningen   47    45  

      

Betalning av leasingskulder   71    73  

Det totala kassaflödet från ROU-tillgångar   118    118  

 



 

Intresseföretag och joint ventures 
Resultatandelen i intresseföretag och joint ventures ökade 

med 13 procent till 60 miljoner EUR jämfört med 53 miljoner 

EUR förra året, främst hänförligt till vinst från våra investe-

ringar i Mengniu. 

COFCO Dairy Holdings Limited (CDH) och China Mengniu 

Dairy Company Limited (Mengniu)  

Koncernens proportionella andel av CDHs nettotillgångsvärde 

uppgick, inklusive investeringen i Mengniu, till 448 miljoner 

EUR jämfört med 416 miljoner EUR förra året. Det bokförda 

värdet för investeringen i CDH inkluderade goodwill och upp-

går till 149 miljoner EUR jämfört med 158 miljoner EUR förra 

året, drivet av valutajusteringar. 

Det verkliga värdet för det indirekta innehavet av aktier i 

Mengniu uppgick till 888 miljoner EUR jämfört med 1 043 mil-

joner EUR förra året, baserat på den officiella aktiekursen den 

31 december 2022.  

Risker för nedskrivningar kan inkludera kraftiga och långvariga 

nedgångar för ledande aktieindex i Asien eller allvarliga och 

permanenta minskningar av förväntade resultat för Mengniu. 

Eftersom verkligt värde översteg det bokförda beloppet för in-

vesteringen fanns det inget nedskrivningsbehov.  

Mengniu rapporterade en koncernomsättning på 12 214 mil-

joner EUR och en vinst på 696 miljoner EUR under 2021. Kon-

soliderade siffror är inte tillgängliga för CDH-koncernen. CDH 

innehar ingen annan betydande investering än investeringen i 

Mengniu och den redovisade omsättningen avser erhållna ut-

delningar från Mengniu. Genom investeringen i CDH innehar 

Arla en indirekt investering i Mengniu om 5,3 procent. Se ta-

bell 3.3.b för mer information om CDH.  

Det bokförda värdet på investeringen relaterad till medlem-

skapet i Lantbrukarnas Riksförbund uppgick till 93 miljoner 

EUR och låg på samma nivå som föregående år. 

Joint ventures 

Det bokförda beloppet för joint ventures ökade till 24 miljoner 

EUR, jämfört med 20 miljoner EUR förra året. Värdet avser 

främst det tyska joint venture-företaget ArNoCo. 

 

 

  

 

Tabell 3.3 Intresseföretag och joint ventures     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Värdet av intresseföretag och joint ventures     

Andel av eget kapital i COFCO Dairy Holdings Ltd. (Mengniu) 290  267  

Goodwill i COFCO Dairy Holdings Ltd. (Mengniu) 158  149  

Andel av eget kapital i andra intresseföretag 93  94  

Redovisat värde på intresseföretag 541  510  

Andel av eget kapital i andra joint ventures 24  20  

Redovisat värde på intresseföretag och joint ventures 565  530  

 

Tabell 3.3.b COFCO Dairy Holdings Limited Upplysningar om finansiell information*     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Omsättning 44  - 

Resultat efter skatt 44  - 

Anläggningstillgångar 742  729  

Erhållen utdelning 12  12  

Ägarandel 30 % 30 % 

Arlas resultatandelar efter skatt 44  36  

Redovisat värde 448  416  

      

COFCO Dairy Holdings Ltd. har inga andra betydande tillgångar eller skulder     

*Baserat på senaste tillgängliga finansiella rapport     
      

Verkligt värde baserat på noterad aktiekurs 888    1 043  

      

Tabell 3.3.c Transaktioner med intresseföretag och joint ventures     

(miljoner EUR) 2022 2021 

      

Försäljning av varor 31  56  

Köp av varor 48  68  

Kundfordringar* 3  13  

Leverantörsskulder*  -21   -5  

*Ingår i övriga kundfordringar och övriga leverantörsskulder     

 



 

Redovisningsprinciper 
Investeringar där Arla har ett betydande, men inte bestäm-

mande inflytande, klassificeras som intresseföretag. Investe-

ringar där Arla har gemensam kontroll klassificeras som joint 

ventures. 

Den proportionella andelen av nettoresultatet från intressefö-

retag och joint ventures redovisas i koncernens resultaträk-

ning, efter eliminering av den proportionella andelen av oreali-

serad koncernintern vinst eller förlust. 

Investeringar i intresseföretag och joint ventures redovisas en-

ligt kapitalandelsmetoden och värderas till den proportionella 

andelen av enheternas nettotillgångar, beräknat i enlighet 

med Arlas redovisningsprinciper. Den proportionella andelen 

av orealiserad koncernintern vinst och det bokförda värdet av 

goodwill läggs till, medan den proportionella andelen av orea-

liserad koncernintern förlust dras av. Utdelning från intressefö-

retag och joint ventures minskar värdet på investeringen. 

För investeringar i börsnoterade företag baseras beräkningen 

av Arlas resultatandel och kapitalandel på den senaste offent-

liga finansiella informationen från företaget, annan offentligt 

tillgänglig information om företagets finansiella utveckling 

och effekten av omvärderade nettotillgångar. 

Investeringar i intresseföretag och joint ventures med nega-

tiva nettotillgångar värderas till noll. Om Arla har en förplik-

telse i något avseende att täcka en förlust i ett intresseföretag 

eller ett joint venture, redovisas förlusten under avsättningar. 

Utestående fordringar på intresseföretag och joint ventures 

skrivs ned till den del som beloppet inte bedöms kunna åter-

vinnas. 

En nedskrivningsprövning görs om det finns indikationer på en 

värdeminskning, t.ex. väsentliga negativa förändringar i den 

miljö där investeringsbolaget, som redovisas enligt kapitalan-

delsmetoden, har sin verksamhet, eller en väsentlig eller var-

aktig minskning av det verkliga värdet av investeringen som 

understiger det bokförda beloppet. 

Om en investering som redovisas enligt kapitalandelsmetoden 

anses vara en integrerad del av en kassagenererande enhet 

(KGE) utförs nedskrivningsprövningen på KGE-nivå, med hjälp 

av förväntat framtida nettokassaflöde för KGE:n. En nedskriv-

ningskostnad redovisas när det återvinningsbara beloppet för 

en investering som redovisas enligt kapitalandelsmetoden  

(eller KGE:n) blir lägre än det bokförda beloppet. Återvinnings-

bart belopp är det högre av bruksvärdet och det verkliga vär-

det med avdrag för försäljningskostnader, för investeringen 

som redovisas enligt kapitalandelsmetoden (eller KGE:n). 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Betydande inflytande definieras som att ha möjlighet att delta 

i beslut om finans- och verksamhetsfrågor i det företag man 

investerar i, utan att ha egen eller gemensam kontroll över 

dessa policyer. Bedömningar är nödvändiga för att avgöra när 

ett betydande inflytande finns. Vid bedömning av betydande 

inflytande tar man hänsyn till faktorer som representation i 

styrelsen, deltagande i beslut, väsentliga transaktioner mellan 

enheterna och utbyte av ledningspersonal. 

CDH och Mengniu 

Koncernen har en investering på 30 procent i CDH, som anses 

vara ett intresseföretag baserat på ett samarbetsavtal som ger 

betydande inflytande, inklusive rätt att vara representerade i 

styrelsen. Samarbetsavtalet med CDH ger också Arla rätt till  

representation i styrelsen för Mengniu, ett Hongkong-registre-

rat mejeriföretag där CDH har ett betydande aktieinnehav.  

Baserat på det underliggande avtalet är det vår bedömning att 

Arla utövar ett betydande inflytande i Mengniu. 

Lantbrukarnas Riksförbund, Sverige (LRF) 

Arla har ett intresse på 24 procent i LRF, som är en politiskt 

obunden yrkesorganisation för svenska entreprenörer inom 

jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.  

Baserat på en detaljerad analys av LRF:s organisation har be-

dömningen resulterat i att Arlas aktiva ägarintresse ger ett be-

tydande inflytande i LRF. Detta inkluderar, men begränsas inte 

till, ägarrepresentation i styrelsen. Dessutom har Arlas ägare 

representerat den svenska mejerisektorn i LRF:s styrelse och 

både Arla och våra svenska ägare är enskilda medlemmar i 

LRF. 

Utifrån detta är det vår bedömning att Arla utövar ett bety-

dande inflytande i LRF och investeringen klassas därför som 

ett intressebolag. 

 

 

 

  

Redovisat värde på intresseföretag och joint ventures 

 
  Andel av eget kapital i COFCO Dairy Holdings Ltd. (Mengniu)   Andel av eget kapital i andra intresseföretag 

  Goodwill i COFCO Dairy Holdings Ltd. (Mengniu)   Andel av eget kapital i andra joint ventures 

 

 

565
(miljoner EUR)

2022

530
(miljoner EUR)

2021



 

 

Finansiell riskhantering 
Finansiella risker är en inneboende del av koncernens löpande 

verksamhet och koncernens resultat påverkas därför av för-

ändringar i valutor, räntesatser och priser på vissa typer av rå-

varor. De globala finansmarknaderna är instabila. Därför är det 

avgörande för koncernen att ha ett adekvat riskhanteringssy-

stem för att begränsa de kortfristiga fluktuationerna på mark-

naden, samtidigt som man uppnår högsta möjliga mjölkpris.  

Koncernens omfattande riskstyrningsstrategi och -system 

bygger på en ingående förståelse av samspelet mellan koncer-

nens löpande verksamhet och de underliggande finansiella 

riskerna. Den övergripande ramen för styrningen av finansiella 

risker (finans- och finansieringspolicyn) är godkänd av styrel-

sen och hanteras centralt. Policyn fastställer gränser för de en-

skilda typerna av finansiella risker, tillåtna finansiella instru-

ment och motparter.  

Styrelsen får varje månad en rapport om koncernens finansi-

ella riskexponering. Säkring av mjölkprisernas volatilitet ingår 

inte i den finansiella riskstyrningen, men utgör en naturlig del 

av koncernens affärsmodell. 

 

Tillräckliga likviditetsreserver 
Likviditetsreserverna ökade med 91 miljoner EUR till 1 056 

miljoner EUR 2022. Om man tittar på löptidsprofilen för kon-

cernens skuld och det prognostiserade kassaflödet anses likvi-

ditetsreserverna vara tillräckliga och förväntas ligga kvar på 

samma nivå under 2023.  

Det primära målet med hanteringen av likviditetsrisk är att sä-

kerställa tillräcklig rörelselikviditet och tillräckliga kreditfacili-

teter. Baserat på de likviditetsmodeller som föreslås av kredit-

värderingsinstituten bedöms Arlas likviditetsreserver vara till-

räckliga för de kommande tolv månaderna.  

SCF-program och finansiering via kundfordringar ingår i kon-

cernens likviditetshantering. Utvalda leverantörer har tillgång 

till koncernens SCF-faciliteter, vilket gör det möjligt för dessa 

leverantörer att dra nytta av koncernens kreditprofil. 

Mer än 95 procent av koncernens dagliga likviditetsflöde han-

teras via cashpool-planer. Detta ger en skalbar och effektiv 

verksamhetsmodell. Därmed kan koncernen uppnå ett bättre 

utnyttjande av kreditfaciliteter.  

Arla är verksamt i flera länder där det finns begränsningar när 

det gäller att överlåta kontanta medel. Likvida medel och vär-

depapper i Argentina på 54 miljoner EUR som genereras från 

den lokala vinsten bedöms som bundna och ingår därmed inte 

i likviditetsreserven. Övriga saldon när det gäller medel som 

betraktas som bundna är obetydliga. 

 

  

Likviditetsreserver 

 
  Likvida medel 10 % (9 %)   Outnyttjade lånelöften 45 % (64 %) 

  Värdepapper (fritt kassaflöde) 3 % (1 %)   Övriga outnyttjade lån 42 % (16 %) 

 

 
 

1 056
(miljoner EUR)

2022

965
(miljoner EUR)

2021

Tabell 4.1.1.a Likviditetsreserver     

(miljoner EUR) 2022 2021 

Likvida medel    106    97  

Värdepapper (fritt kassaflöde)   28    12  

Outnyttjade lånelöften >1 år   475    689  

Övriga outnyttjade lån   447    167  

Summa  1 056    965  

      

Räntebärande skuld, förfallodatum <1 år    401    293  

 



 

 

 

  

Tabell 4.1.1.b Icke-diskonterade förväntade kontraktuella kassaflöden på finansiella bruttoskulder                       

    Icke-diskonterade kontraktuella kassaflöden 

(miljoner EUR) Redovisat belopp Summa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030–2032 Efter 2032 
                        

2022                       

Emitterade obligationer   490  493  134  135  - 179  - 45  - - - 

Hypoteksinstitut 1 221    1 229  11  11  86  50  54  61  68  273  615  

Kreditinstitut 1 424    1 425  507  517  47  1  251  1  101  - - 

Leasingskulder  214  218  59  47  38  25  17  23  1  4  4  

Övriga långfristiga skulder  18  18  18  - - - - - - - - 

Räntekostnader – räntebärande skuld - 359  53  41  38  30  22  17  17  51  90  

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 597    1 597    1 597  - - - - - - - - 

Finansiella derivatinstrument  36  36  30  5  1  - - - - - - 

Summa 5 000    5 375    2 409  756  210  285  344  147  187  328  709  

 

 

    Icke-diskonterade kontraktuella kassaflöden 

  Redovisat belopp Summa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029–2031 Efter 2031 
                        

2021                       

Emitterade obligationer  440  444  - 149  149  - 146  - - - - 

Hypoteksinstitut 1 033    1 040  11  11  12  87  50  55  61  249  504  

Kreditinstitut 1 036    1 038  599  194  243  1  1  - - - - 

Leasingskulder  233  233  60  50  35  27  19  16  7  14  5  

Övriga långfristiga skulder  15  15  15  - - - - - - - - 

Räntekostnader – räntebärande skuld - 65  14  11  6  5  3  3  2  7  14  

Leverantörsskulder och övriga skulder 1 445    1 445    1 445  - - - - - - - - 

Finansiella derivatinstrument  86  86  47  13  7  5  2  1  1  4  6  

Summa 4 288    4 366    2 191  428  452  125  221  75  71  274  529  

 

Antaganden 

Kontraktuella kassaflöden baseras på följande antaganden: 

· Kassaflöden baseras på tidigast möjliga datum när koncernen kan få ett betalningskrav för det finansiella betalningsåtagandet 

· Det prognostiserade kassaflödet för räntekostnader baseras på den avtalsenliga räntan. Betalning av rörliga räntor fastställs utifrån den gällande rörliga räntan på rapporteringsdagen 



 

 

Riskreducering 
Risk 

Likviditet och finansiering har en avgörande betydelse för att 

koncernen ska kunna betala sina finansiella skulder när dessa 

förfaller till betalning. Riskhantering påverkar också förmågan 

att skaffa ytterligare finansiering på lång sikt och är avgörande 

för att fullfölja koncernens strategiska ambitioner. 

Policy  

Finans- och finansieringspolicyn fastställer gränsvärdena för 

kortaste genomsnittliga förfallotid för räntebärande nettoskul-

der och begränsningar för skulder som förfaller inom de närm-

aste 12 till 24 månaderna. Outnyttjade faciliteter tas med i be-

räkningen av genomsnittlig löptid. 

 

Vårt sätt att agera och bedriva vår verksamhet 

Utöver finans- och finansieringspolicyn har styrelsen godkänt 

en långsiktig finansieringsstrategi som anger riktningen för 

koncernens finansiering. Denna innefattar motparter, instru-

ment och riskvillighet samt beskriver framtida finansierings-

möjligheter som ännu inte har utforskats och implementerats. 

Finansieringsstrategin understödjs av ägarnas långfristiga in-

vesteringsengagemang i företaget. Det är koncernens mål-

sättning att behålla ett högt kreditbetyg. 

 

 

 

Valutaexponering 
Koncernen är exponerad för både transaktions- och omräk-

ningseffekter från utländska valutor.  

Transaktionseffekter beror på enskilda enheters försäljning i 

andra valutor än de funktionella valutorna. Koncernen är 

främst exponerad för USD, valutor knutna till USD och GBP. 

Omsättningen ökade med 108 miljoner EUR jämfört med förra 

året mot bakgrund av positiva transaktionseffekter. En del av 

denna exponering säkrades av kostnader i samma valuta. 

Finansiella instrument såsom kundfordringar, leverantörsskul-

der och andra poster som är denominerade i andra valutor än 

de enskilda enheternas funktionella valutor utsätts också för 

valutarisker. Nettoeffekten från omvärdering av dessa finansi-

ella instrument redovisas i finansiella intäkter eller finansiella 

kostnader. En nettoförlust på 46 miljoner EUR redovisades i fi-

nansiella kostnader jämfört med en förlust på 28 miljoner EUR 

förra året. Valutakursförlusterna avser i första hand devalve-

ringen i de argentinska, bangladeshiska och nigerianska valu-

torna och uppgick till totalt 38 miljoner EUR.  

Omsättning per valuta 

 
  EUR 32 % (31 %)   USD 11 % (10 %) 

  GBP 25 % (25 %)   SAR 3 % (3 %) 

  SEK 12 % (13 %)   Övrigt 7 % (8 %) 

  DKK 10 % (11 %)  

 

 
 

13 793
(miljoner EUR)

2022

11 202
(miljoner EUR)

2021

 

Genomsnittlig löptid     Policy 

  2022 2021 Lägst Högst 

Genomsnittlig löptid, bruttoskuld 5,2 år 5,8 år 2 år - 

Löptid < 1 år, nettoskuld 0 % 0 % - 25 % 

Löptid > 2 år, nettoskuld 78 % 100 % 50 % - 

 



För att hantera kortfristig volatilitet från valutaförändringar an-

vänds derivat för säkring av valutaexponeringen. Vid reglering 

av säkringsinstrumentet redovisas ett positivt eller negativt 

belopp i övriga intäkter eller övriga kostnader.  

 
respektive. En nettoförlust på 68 miljoner EUR redovisades i 

övriga kostnader jämfört med en förlust på 31 miljoner EUR 

förra året. En säkringsförlust bör förväntas under de år då ex-

portvalutorna under årets lopp stärks och vice versa.  

Koncernen är exponerad för omräkningseffekter från enheter 

som rapporterar i andra valutor än EUR. Koncernen är främst 

exponerad för omräkning av enheter som rapporterar i GBP, 

DKK, SEK och USD. Mot bakgrund av omräkningseffekter 

ökade omsättningen med 51 miljoner EUR jämfört med förra 

året. På motsvarande sätt ökade kostnaderna med 69 miljoner 

EUR jämfört med förra årets redovisade kostnader. Koncer-

nens finansiella ställning är också utsatt på samma sätt, vilket 

påverkar värdet av tillgångar och skulder redovisade i andra va-

lutor än EUR. Omräkningseffekten på nettotillgångar redovisas 

i övrigt totalresultat som valutakursjusteringar. 2022 redovisa-

des en nettoförlust med 46 miljoner EUR i övrigt totalresultat 

jämfört med en nettovinst på 127 miljoner EUR förra året.  

Indirekt absorberar a contopriset både transaktions- och om-

räkningseffekter och nettoresultatet har därför begränsad ex-

ponering mot valutarisker. A contopriset fastställs baserat på 

att ett årsresultat på 2,8–3,2 procent uppnås. A contopriset 

värderas inledningsvis och betalas ut baserat på en summa i 

EUR och exponeras följaktligen för fluktuationer i EUR mot 

GBP, SEK och DKK.  

Jämfört med föregående år stärktes genomsnittskursen för 

USD med 12 procent och GBP med 1 procent, medan SEK för-

svagades med 5 procent.  

Koncernen har fortfarande en hel del verksamhet på tillväxt-

marknaderna där effektiv säkring ofta inte är möjlig, antingen 

på grund av valutaregleringar, illikvida finansmarknader eller 

dyra säkringskostnader. Bland de viktigaste marknaderna är Ni-

geria, Dominikanska republiken, Bangladesh, Libanon och  

Argentina. Länder med mindre effektiva valutamarknader ut-

gjorde 4 procent av koncernens omsättning 2022. 

 

 

Riskreducering 
Koncernens externa exponering beräknas som externa finansi-

ella tillgångar och skulder denominerade i andra valutor än 

den funktionella valutan i respektive juridisk enhet, plus even-

tuella externa derivat omräknade på koncernnivå till valutaris-

ker gentemot DKK, d.v.s. EUR/DKK, USD/DKK o.s.v. Detsamma 

gäller för koncernens interna nettoexponering. Summan av 

koncernens externa och interna valutaexponering är nettoex-

poneringen, som beskrivs i tabell 4.1.2.b.  

Nettoinvesteringar som är gjorda i utländsk valuta i dotterbo-

lag samt instrument för säkring av dessa investeringar ingår 

inte.  

Risk 

Enligt finanspolicyn får treasury-avdelningen säkra: 

· Upp till 15 månaders budgeterade nettofordringar och  

skulder 

· Upp till 100 procent av de bokförda nettokundfordringarna 

och nettoleverantörsskulderna. 

Valutaexponeringen hanteras löpande av treasury-avdel-

ningen. De enskilda valutapositionerna kurssäkras i enlighet 

med finans- och finansieringspolicyn. 

De finansiella instrument som används för att säkra valutaex-

poneringen behöver inte uppfylla kriterierna för säkringsredo-

visning, och några av de finansiella instrument som används, 

bland annat vissa optionsstrategier, värderas därför till verkligt 

värde via resultaträkningen.  

Arla Foods ambas funktionella valuta är DKK. Dock bedöms ris-

ken i förhållande till EUR på samma sätt som för DKK. Koncern-

ledningen kan välja om en investering i en utländsk verksam-

het ska säkras (omräkningsrisk) eller inte och när det ska ske, 

och har då skyldighet att informera styrelsen på nästa styrelse-

möte.  

  

Tabell 4.1.2.a Valutakurser 

  Slutkurs   Genomsnittskurs 

  2022 2021 Ändra   2022 2021 Ändra 
                

EUR/GBP  0,884   0,839  -5,1 %    0,852   0,860  0,8 % 

EUR/SEK  11,156   10,241  -8,2 %    10,629   10,145  -4,5 % 

EUR/DKK  7,436   7,437  0,0 %    7,439   7,437  0,0 % 

EUR/USD  1,066   1,133  6,2 %    1,051   1,182  12,5 % 

EUR/SAR  3,982   4,253  6,8 %    3,947   4,434  12,4 % 

 
Tabell 4.1.2.b Valutaexponering           

  Balansräkningsexponering   Potentiell redovisningseffekt 

(miljoner EUR) Lediga tjänster 

Säkring av 
framtida kassa-

flöden 
Extern nettoex-

ponering   Känslighet 

Resultat- 

räkning 

Övrigt total- 

resultat 
                

2022               

EUR/DKK   270    11    281    1,0 %   3   - 

USD/DKK* -62  -544  -606    5,0 % -3  -27  

GBP/DKK   10  -345  -335    5,0 %  - -17  

SEK/DKK   45  -65  -20    5,0 %   2  -3  

SAR/DKK   47  -103  -56    5,0 %   2  -5  

                

2021               

EUR/DKK -86    278    192    1,0 % -1    3  

USD/DKK*   44  -252  -207    5,0 %   2  -13  

GBP/DKK   25  -418  -393    5,0 %   1  -21  

SEK/DKK   12  -49  -37    5,0 %   1  -2  

SAR/DKK   9  -176  -167    5,0 %  - -9  

*Inkl. AED   



 

 

Ränterisk 
Den genomsnittliga löptiden för koncernens räntesäkring på 

räntebärande skulder, inklusive derivat men exklusive pens-

ioner, har minskat med 0,5 till 3,1. 

Löptiden minskade på grund av högre räntebärande net-

toskulder, kortare tid till förfallodag, vilket endast delvis mot-

verkades av nya räntesäkringar. 

Värdet för säkrade framtida räntekassaflöden uppgår till  

132 miljoner EUR. Se mer i not 4.4. 

 

Riskreducering 
Risk 

Koncernen är exponerad för ränterisker avseende räntebä-

rande lån, pensionsskulder, räntebärande tillgångar och värdet 

av anläggningstillgångar för vilka en nedskrivningsprövning ut-

förs. Riskerna fördelas mellan exponering på resultatet och  

exponering på övrigt totalresultat. Resultatexponering avser 

potentiell nettonedskrivning av anläggningstillgångar. Expo-

nering på övrigt totalresultat avser omvärdering av nettopens-

ionsskulder och räntesäkring av framtida kassaflöden. 

Verkligt värde-känslighet 

En ränteändring påverkar det verkliga värdet på koncernens 

räntebärande tillgångar, räntederivatinstrument och skuldpap-

per vid en ränteökning med 1 procent. En räntesänkning har 

motsatt effekt. 

Kassaflödeskänslighet 

En ränteförändring påverkar räntebetalningarna på koncer-

nens osäkrade skulder med rörlig ränta. Tabell 4.1.3 visar 

kassaflödeskänsligheten för ett år med en ränteökning med 1 

procent den 31 december 2022. En räntesänkning har mot-

satt effekt. 

Policy 

Ränterisk måste hanteras enligt finans- och finansieringspoli-

cyn. Ränterisk värderas som skuldportföljens löptid, inklusive 

säkringsinstrument, men exklusive pensionsskulder. 

Vårt sätt att agera och bedriva vår verksamhet 

Syftet med räntesäkring är att reducera risk och säkerställa en 

relativt stabil och förutsägbar finansieringskostnad. Ränteris-

ken från nettoupplåning hanteras genom en lämplig fördel-

ning mellan fasta och rörliga räntor.  

Koncernen använder aktivt derivat för att begränsa riskerna 

som förknippas med förändringar i räntesatser och för att han-

tera ränteprofilen för den räntebärande skulden. Genom att ha 

en portföljstrategi och använda derivat kan koncernen obero-

ende hantera och optimera ränterisk, eftersom ränteprofilen 

kan ändras utan att själva finansieringen behöver ändras. På så 

sätt kan koncernen bedriva sin verksamhet snabbt, flexibelt 

och kostnadseffektivt utan att behöva ändra de underliggande 

låneavtalen.  

Genom mandatet från styrelsen kan koncernen använda deri-

vat, som ränteswappar och optioner, utöver räntevillkor som 

ingår i låneavtalen.  

 

  

Tabell 4.1.3 Ränterisk         

      Potentiell redovisningseffekt 

(miljoner EUR) Bokfört värde Känslighet 

Resultat- 

räkning 

 
Övrigt total- 

resultat 
          

2022         

Finansiella tillgångar -542  1,0 %   5  -1  

Derivat  - 1,0 %   6    42  

Finansiella skulder  3 367  1,0 % -19   - 

Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder  2 825    -8    41  

          

2021         

Finansiella tillgångar -536  1,0 %   5  -1  

Derivat  - 1,0 %   6    56  

Finansiella skulder  2 757  1,0 % -12   - 

Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder  2 221    -1    55  
  

Tabell 4.1.4 Löptid 

        

      Policy 

  2022 2021 Lägst Högst 
          

Löptid  3,1   3,6    1    7  

 



 

 

4.1.4 Råvaruprisrisk 
Leveranskontrakten är främst kopplade till ett rörligt officiellt 

prisindex. Treasury-avdelningen använder derivatinstrument 

för att säkra råvaruprisrisk. Detta garanterar full flexibilitet att 

byta leverantörer utan att behöva ta hänsyn till framtida säk-

ring.  

Säkringsaktiviteterna fokuserar på de mest betydande ris-

kerna, däribland el, naturgas och diesel. De totala prognostise-

rade kostnaderna för energiråvaror, exklusive skatter och dis-

tributionskostnader, uppgick till 250 miljoner EUR med pri-

serna per den 31 december 2022.  

 

Syftet med säkring är att minska fluktuationerna för energire-

laterade kostnader. Under 2022 medförde säkringsaktivite-

terna en vinst på 72 miljoner EUR jämfört med en vinst på 29 

miljoner EUR förra året. Vinsten 2022 motverkades dock kraf-

tigt av betydligt högre fysiska energikostnader. Resultatet av 

säkringsaktiviteter som klassificeras som säkringsredovisning 

redovisas under övriga intäkter och övriga kostnader.  

I slutet av 2022 var 81 procent av de prognostiserade energi-

kostnaderna för 2023 säkrade. En höjning av råvarupriserna 

med 50 procent skulle få en negativ effekt på de prognostise-

rade osäkrade energikostnaderna med cirka 24 miljoner EUR.  

Om de prognostiserade energipriserna var 50 procent högre 

den 31 december 2022 skulle en vinst på 109 miljoner EUR ha 

en positiv effekt på övrigt totalresultat.  

 

Riskreducering 
Risk 

Koncernen är exponerad för råvaruprisrisker med avseende på 

produktion och distribution av mejeriprodukter. Stigande råva-

rupriser påverkar produktions- och distributionskostnader ne-

gativt. 

Verkligt värde-känslighet 

En ändring i råvarupriser kommer att påverka det verkliga vär-

det av koncernens säkrade råvaruderivatinstrument genom 

övrigt totalresultat samt den osäkrade energiförbrukningen 

genom resultaträkningen. Tabellen visar känsligheten för en 

ökning med 50 procent i råvarupriset för säkrade och osäkrade 

råvaruköp baserat på förväntade köp. Fallande råvarupriser har 

motsatt effekt. 

Policy 

Enligt finans- och finansieringspolicyn kan en begränsad andel 

av den prognostiserade förbrukningen av elektricitet, naturgas 

och diesel säkras i upp till 36 månader, varav 100 procent kan 

säkras för de första 18 månaderna och en begränsad andel 

därefter. 

Vårt sätt att agera och bedriva vår verksamhet 

Prisrisker för energiråvaror hanteras av koncernens Treasury-

avdelning. Råvaruprisriskerna säkras främst genom derivatin-

strument, som är oberoende av det fysiska leverantörskon-

traktet. Arla undersöker även om andra råvaror kan vara rele-

vanta för finansiell riskhantering.  

Arlas energiexponering och säkring hanteras som en portfölj 

över olika energityper och länder. Det är inte alla energiråvaror 

som kan säkras effektivt genom att matcha de underliggande 

kostnaderna, men Arla strävar efter att minimera grundrisken.  

Mejeriderivatmarknaderna är fortfarande begränsade i EU, 

USA och Nya Zeeland, men är på väg att utvecklas. Koncernen 

har säkrat en liten del av koncernens handel med mjölkråvaru-

volymer. I takt med att mejeriderivatmarknaden utvecklas för-

väntar vi oss att spela en roll i hanteringen av fastpriskontrakt 

med kunder under de kommande åren. 

  

Tabell 4.1.5 Säkrade råvaror         

      Potentiell redovisningseffekt  

  Känslighet Bokfört värde 

Resultat- 

räkning 

Övrigt total- 

resultat 
          

2022         

Olja/naturgas 50 %   6  -10    80  

Elektricitet 50 %   31  -14    29  

      37  -24    109  

2021   
      

Olja/naturgas 50 %   15  -85    14  

Elektricitet 50 %   12  -46    14  

      27  -131    28   



 

 

Kreditrisk 
Under 2022 hade koncernen fortsatt mycket begränsade för-

luster från nödlidande motparter, däribland kunder, leverantö-

rer och finansiella motparter.  

Alla stora finansiella motparter hade tillfredsställande kredit-

betyg vid årets slut. Arlas krav är ett kreditbetyg på minst A-/A-

/A3 från antingen S&P, Fitch eller Moody's, för den finansiella 

motparten eller dess moderbolag. I ett litet antal geografiska 

områden där våra banker som vi vanligtvis använder inte är 

verksamma och där finansiella motparter med tillfredsstäl-

lande kreditbetyg inte är verksamma, avvek koncernen från 

kravet på kreditvärdighet.  

Mer information om kundfordringar finns i Tabell 2.1 c. 

Den maximala exponeringen gentemot kreditrisker motsvarar 

ungefär det bokförda värdet.  

Som under föregående år har koncernen fortsatt att arbeta 

med kreditexponeringen och har upplevt en mycket låg grad 

av kundförluster.  

För att hantera risker hos motparter utger koncernen ramavtal 

i samband med att derivatkontrakt ingås. Tabell 4.1.6 visar 

motpartsexponeringen för avtal som täcks av ramavtal som 

kvalificerar sig för nettning vid fallissemang. 

 

Riskreducering 
Risk 

Kreditrisker uppstår i samband med Arlas löpande verksamhet 

och engagemang med finansiella motparter. Dessutom kan en 

motparts låga kreditvärdighet påverka koncernens verksam-

het framöver och därmed även äventyra koncernens möjlig-

heter att uppfylla sin strategi. 

Policy 

Motparter väljs ut baserat på en relationsbankstrategi. Finansi-

ella motparter måste godkännas av direktionen och koncernfi-

nansdirektören på rekommendation från treasury-teamet. En 

motpart (eller dess moderbolag) i finansiella kontrakt och inlå-

ning måste som ett minimum ha en långsiktig värdering som 

motsvarar A3 hos Moody's, A- hos S&P eller A- hos Fitch. Om 

koncernen endast har erhållit kredit från motparten krävs 

ingen värdering. Om motparten har betyg från flera kreditvär-

deringsinstitut används ett genomsnitt, avrundat uppåt till 

närmaste steg. 

I geografiska områden, som inte omfattas av våra relations-

banker kan vår treasury-avdelning avvika från motpartskravet i 

detta avsnitt. 

Vårt sätt att agera och bedriva vår verksamhet 

Koncernen har en omfattande policy för hantering av kreditris-

ker och använder sig till stor del av kreditförsäkring och andra 

handelsfinansieringsprodukter vid export. På vissa tillväxtmark-

nader är det inte alltid möjligt att erhålla kredittäckning med 

önskad kreditvärdighet, och då söker koncernen den bästa 

täckning som finns att tillgå. Koncernen har bedömt att detta 

är en acceptabel risk, mot bakgrund av investeringsnivåerna 

på tillväxtmarknader.  

Om en betalning från en kund försenas följs interna processer 

för att begränsa eventuella förluster. Koncernen använder ett 

begränsat antal finansiella motparter vars kreditbetyg överva-

kas löpande.  

Extern värdering av finansiella motparter 
 

  AAA 49 % (67 %)   BBB+ 3 % (4 %) 

  AA- 4 % (3 %)   Starkare ”speculative grade” 4 % (5 %) 

  A+ 25 % (8 %)   Svagare ”speculative grade” 7 % (6 %) 

  A 8 % (7 %) 

  

777
(miljoner EUR)

2022

605
(miljoner EUR)

2021

Tabell 4.1.6 Extern värdering av finansiella motparter  

(miljoner EUR) Motpartsbetyg   

  AAA AA- A+ A BBB+ 

Starkare 
”speculative 

grade”* 

Svagare 
”speculative 

grade”* Summa 

2022                 

Värdepapper 383    -   -   -   -   - 49  432  

Kontant   - 15  5  33  20  28  5  106  

Derivat   - 13  189  33  4    -   - 239  

Summa 383  28  194  66  24  28  54  777  

                  

2021                 

Värdepapper 402    -   -   -   -   - 32  434  

Kontant 5  17  9  7  24  29  6  97  

Derivat   - 1  39  33    - 1    - 74  

Summa 407  18  48  40  24  30  38  605  

*Definition baserad på S&P:s bedömningsskala. Starkare ”speculative grade”: BB+ till B- och svagare ”speculative grade”: CCC+ till D.  



 

 

Finansiella intäkter och finansiella kostnader 
De finansiella nettokostnaderna ökade med 19 miljoner EUR 

till 80 miljoner EUR, främst på grund av högre valutakursför-

luster.  

Nettoräntekostnaderna uppgick till 51 miljoner EUR, vilket är 

en ökning med 11 miljoner EUR jämfört med föregående år på 

grund av högre räntebärande skulder och högre räntor jämfört 

med föregående år. 

Den genomsnittliga räntekostnaden, exklusive ränta avseende 

pensionstillgångar och pensionsskulder, var 2,3 procent jäm-

fört med 1,8 procent i fjol. Räntetäckningsgraden minskade till 

19,6 procent jämfört med 23,7 procent förra året.  

Valutakursförlusterna är hänförliga främst till devalveringen av 

de argentinska, bangladeshiska och nigerianska valutorna och 

uppgick till 39 miljoner EUR, varav 19 miljoner EUR balansera-

des av ränteintäkter på de bundna likvida medlen och värde-

papperen. 

 

 

Redovisningsprinciper 
Finansiella intäkter och finansiella kostnader, samt kursvinster 

och kursförluster, redovisas i resultaträkningen med de belopp 

som är hänförliga till året. Finansiella poster omfattar reali-

serade och orealiserade värdejusteringar av värdepapper och 

valutajusteringar av finansiella tillgångar och skulder samt rän-

tedelen av finansiell leasing. Vidare redovisas realiserade och 

orealiserade vinster och förluster avseende derivat, som inte 

kan klassificeras som säkringsavtal. Lånekostnader från gene-

rell upplåning eller lån, som direkt avser anskaffning, uppfö-

rande eller utveckling av kvalificerade tillgångar, hänförs till 

kostnaden för sådana tillgångar, och ingår därför inte i finansi-

ella kostnader. 

Aktivering av ränta genomfördes med en räntesats som mat-

char koncernens genomsnittliga externa ränta 2022. Finansi-

ella intäkter och finansiella kostnader som rör finansiella till-

gångar och finansiella skulder redovisades enligt effektivrän-

temetoden. 

  

Tabell 4.2 Finansiella intäkter och finansiella kostnader     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Finansiella intäkter:      

Räntebärande värdepapper, likvida medel 22  7  

Verkligt värde-justeringar och övriga finansiella intäkter 15  7  

Summa finansiella intäkter 37  14  

      

Finansiella kostnader:     

Ränta på finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde  -71   -45  

Valutakursförlust (netto)  -46   -28  

Ränta på pensionsskulder  -2   -2  

Ränta överförd till materiella anläggningstillgångar 7  7  

Verkligt värde-justeringar och övriga finansiella kostnader  -5   -7  

Summa finansiella kostnader  -117   -75  

      

Finansiella kostnader, netto  -80   -61  
 



 

 

Högre räntebärande nettoskuld 
Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder, ökade 

till 2 825 miljoner EUR jämfört med 2 221 miljoner EUR förra 

året. Ökningen av den räntebärande nettoskulden drevs 

främst av ökningen för nettorörelsekapitalet. 

Pensionsskulderna minskade med 84 miljoner EUR till 161 

miljoner EUR. Räntebärande nettoskuld, inklusive pensions-

skulder, uppgick till 2 986 miljoner EUR jämfört med 2 466 

miljoner EUR förra året. Nettotillgångarna i det brittiska pens-

ionssystemet uppgick till 16 miljoner EUR jämfört med 69 mil-

joner EUR förra året. Dessa tillgångar ingår inte i beräkningen 

av pensionsskulder, räntebärande nettoskuld och skuldsätt-

ningsgrad.  

Arlas skuldsättningsgrad var 3,0, en minskning med 0,4 jäm-

fört med föregående år. Detta ligger inom det långsiktiga 

målintervallet 2,8 till 3,4.  

Den genomsnittliga förfallotiden för koncernens räntebärande 

skulder minskade med 0,6 år till 5,2 år. Den genomsnittliga 

förfallotiden påverkas av nya kreditfaciliteter och uppvägs av 

återstående löptid samt nivån på de räntebärande nettoskul-

derna.  

Soliditeten minskade till 35 procent, jämfört med 37 procent 

förra året.  

Finansiering 

Koncernen tillämpar en diversifierad finansieringsstrategi för 

att balansera likviditets- och återfinansieringsrisken mot målet 

att uppnå låga finansieringskostnader. Större förvärv och inve-

steringar finansieras separat.  

En diversifierad finansieringsstrategi inkluderar diversifiering 

av marknader, valutor, instrument, banker, långivare och löpti-

der för att säkerställa bred tillgång till finansiering samt säker-

ställa att koncernen inte är beroende av en enskild finansie-

ringspartner eller en enskild marknad. Alla finansieringsmöjlig-

heter värderas mot tremånaders EURIBOR-räntan och derivat 

tillämpas för att matcha valutor efter finansieringsbehoven. 

Ränteprofilen hanteras med ränteswappar oberoende av det 

individuella lånet.  

Kreditfaciliteterna innehåller finansiella villkor angående soli-

ditet och lägsta eget kapital samt standardiserade icke-finansi-

ella bestämmelser. Koncernen har inte brutit mot några låne-

villkor eller låneavtal 2022.  

De mest betydande finansieringsaktiviteterna under 2022 var 

följande: 

· Förlängning av ESG-kopplad rullande kreditfacilitet med flera 

banker på 400 miljoner EUR till 2028  

· Femårig obligationsemission på 1 000 miljoner SEK  

· 20-årig hypoteksobligation på 200 miljoner EUR 

· Tvåårigt brygglån, 200 miljoner EUR 

· Arla har ett program med företagscertifikat i Sverige, de-

nominerat i SEK och EUR. Genomsnittsutnyttjandet 2022 var 

cirka 139 miljoner EUR  

· Under året ingick Arla sälj- och återköpsavtal baserat på inve-

steringar i noterade danska hypoteksobligationer med kre-

ditbetyget AAA. Se not 4.6 för mer information. 

 
 

 

 

 

 
 

  

Räntebärande nettoskuld 
(miljoner EUR) 

 
 

 

Skuldsättningsgrad 

3,0 
(2021:2,6) 
 
Koncernens räntebärande nettoskuld består av kortfristiga och långfristiga 
skulder, minus räntebärande tillgångar. Definitionen av skuldsättningsgrad 
är kvoten mellan räntebärande nettoskuld, inklusive pensionsförpliktelser, 
och EBITDA, och är ett mått på koncernens förmåga att betala sin skuld. 
Koncernens långsiktiga mål för skuldsättningsgraden ligger på mellan 2,8 
och 3,4. 
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Tabell 4.3.a Räntebärande nettoskuld     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Långfristig upplåning   2 640    2 113  

Kortfristig upplåning 727  644  

Värdepapper, likvida medel  -538   -531  

Övriga räntebärande tillgångar  -4   -5  

Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder   2 825    2 221  

Pensionsskulder 161  245  

Räntebärande nettoskuld, inklusive pensionsskulder   2 986    2 466  

 

 

Tabell 4.3.b Lån     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Långfristig upplåning:      

Emitterade obligationer 357  440  

Hypoteksinstitut   1 210    1 021  

Banklån 918  478  

Leasingskulder 155  174  

Summa långfristig upplåning   2 640    2 113  

      

Kortfristig upplåning:     

Emitterade obligationer 133    - 

Commercial papers 88  102  

Hypoteksinstitut 11  11  

Banklån 418  456  

Leasingskulder 59  59  

Övriga kortfristiga skulder 18  16  

Summa kortfristig upplåning 727  644  

      

Summa långfristig och kortfristig upplåning   3 367    2 757  

 

Tabell 4.3.c Kassaflöde, räntebärande nettoskuld               

    
Kassaflö-
desanalys   Icke kassaflödespåverkande förändringar     

(miljoner EUR) 1 januari 

Ingår i finan-
sieringsverk-

samheten   Tillskott 
Omklassifi-

ceringar 

Valuta- 

rörelser 

Föränd-
ringar i 

verkligt 
värde   

31 

december  
                    

2022                   

Pensionsskulder 245    -22      -     -14   -48    161  

Långfristig upplåning   2 113   696     49  -190    -32  4      2 640  

Kortfristig upplåning 644    -100      - 190    -7   -    727  

Summa räntebärande skuld   3 002   574     49   -   -53   -44      3 528  

                    

Pensionstillgångar   - -     -   - -   -     - 

Värdepapper och andra räntebärande 
tillgångar  -439   1      -   - - 2     -436  

Kontant  -97    -9      -   - -   -    -106  

Räntebärande nettoskuld   2 466   566      49   -   -53   -42      2 986  

Betalningarna av lång- och kortfristiga lån på 596 miljoner EUR (696 miljoner EUR respektive -100 miljoner EUR), kan stämmas av mot kassaflö-
desanalysen som nyupptagna lån (810 miljoner EUR), Övriga förändringar i lån (-143 miljoner EUR) och leasingbetalningar (-71 miljoner EUR) 
                    

2021                   

Pensionsskulder 247    -14      -     -4  16    245  

Långfristig upplåning   1 964  -   46  62   24  17      2 113  

Kortfristig upplåning 766    -48      -  -62    -12    -   644  

Summa räntebärande skuld   2 977    -62    46    -  8  33      3 002  

                    

Pensionstillgångar   -   -17      - 14   4   -1      - 

Värdepapper och andra räntebärande 
tillgångar  -424    -12      -   -   -3    -    -439  

Kontant  -126   32      -   -   -3    -    -97  

Räntebärande nettoskuld   2 427    -59    46  14   6  33      2 466  

Betalningarna av lång- och kortfristiga lån på -48 miljoner EUR (0 miljoner EUR respektive -48 miljoner EUR), kan stämmas av mot kassaflödesana-
lysen som nyupptagna lån (172 miljoner EUR), Övriga förändringar i lån (-147 miljoner EUR) och leasingbetalningar (-73 miljoner EUR)  



 

 

 

 

 

  

Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder,  

per 31 december 2022, förfallotidpunkt 
(miljoner EUR) 

 

 Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder, 

 per 31 december 2021, förfallotidpunkt 
(miljoner EUR) 

 

 Ränteprofil för räntebärande nettoskuld exklusive  

pensionsskulder per den 31 december 2022 
(miljoner EUR) 

 

 Ränteprofil för räntebärande nettoskuld exklusive  

pensionsskulder per den 31 december 2021 
(miljoner EUR) 
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Tabell 4.3.d Räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder, och effekten av säkring, förfallotidpunkt 

(miljoner 
EUR) Summa 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2030–
2032 

Efter 
2032 

                      

2022                     

DKK  1 046    30    36    97    57    58    61    67    201    439  

SEK   606    228    139    5    183    3    48   -  -  - 

EUR  1 014  -10    390    163    5    105    7    102    76    176  

GBP   39    8    7    6    5    5    8   -  -  - 

Övriga   120  -71    135    6    46    1    3   -  -  - 

Summa  2 825    185    707    277    296    172    127    169    277    615  

                      

  
Summa 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

2029–
2031 

Efter 
2031 

                      

2021                     

DKK   873    20    26    55    94    56    55    61    202    304  

SEK   572    109    153    152    4    150    4   -  -  - 

EUR   592    5    207    108    4    3    4    4    55    202  

GBP   43    7    8    6    5    4    4    3    4    2  

Övriga   141  -37    48    116    7    3    4   -  -  - 

Summa  2 221    104    442    437    114    216    71    68    261    508  
 

Tabell 4.3.e Valutaprofil för räntebärande nettoskuld, exklusive pensionsskulder 

(miljoner EUR)       

Valutaprofil för räntebärande nettoskuld exklusive pensionsskulder före och efter 
derivatinstrument 

Ursprungligt 
kapitalbelopp Effekt av swap Efter swap 

        

2022       

DKK  1 046   -  1 046  

SEK   606  -538    68  

EUR  1 014    183   1 197  

GBP   39    355    394  

Övriga   120   -   120  

Summa  2 825   -  2 825  
        

2021       

DKK   873   -   873  

SEK   572  -586  -14  

EUR   592    64    656  

GBP   43    522    565  

Övriga   141   -   141  

Summa  2 221   -  2 221  
 



 
 
  

  Ränta 
Genom 

snittsränta Löptid 
Redovisat  

belopp Ränterisk 
            

2021           

Emitterade obligationer:           

Commercial papers Fast 0,2 % 0–1 år   102  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 juli 2023 Rörlig 1,1 % 1–2 år   74  Kassaflödesanalys 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 juli 2023 Fast 1,5 % 1–2 år   73  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 april 2024 Fast 1,6 % 2–3 år   73  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 april 2024 Rörlig 0,9 % 2–3 år   74  Kassaflödesanalys 

SEK 1 500 miljoner förfallodatum 17 juli 2026 Rörlig 0,6 % 4–5 år   146  Kassaflödesanalys 

Summa emitterade obligationer   0,9 %     542    

            

Hypotek:           

Fast ränta Fast 0,2 % 1–2 år   97  Verkligt värde 

Rörlig ränta Rörlig 0,3 % 0–1 år   935  Kassaflödesanalys 

Summa hypoteksinstitut   0,3 %    1 032    

            

Banklån:           

Fast ränta Fast 0,0 % 0–1 år   390  Verkligt värde 

Rörlig ränta Rörlig 0,6 % 0–1 år   544  Kassaflödesanalys 

Summa banklån   0,4 %     934    

            

Övriga lån:           

Finansiella leasingavtal Fast 3,2 % 0–20 år   233  Kassaflödesanalys 

Övriga lån Rörlig 3,4 % 0–1 år   16  Kassaflödesanalys 

Summa övriga lån   3,2 %     249    
 

Tabell 4.3.f Ränterisk exklusive effekten av säkring 

(miljoner EUR) Ränta 
Genom 

snittsränta Löptid 
Redovisat  

belopp Ränterisk 
            

2022           

Emitterade obligationer:           

Commercial papers Fast 2,5 % 0–1 år   88  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 juli 2023 Rörlig 3,7 % 0–1 år   67  Kassaflödesanalys 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 juli 2023 Fast 1,5 % 0–1 år   66  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 april 2024 Fast 1,6 % 2–3 år   66  Verkligt värde 

SEK 750 miljoner förfallodatum 3 april 2024 Rörlig 3,9 % 2–3 år   67  Kassaflödesanalys 

SEK 500 miljoner förfallodatum 14 januari 2026 Rörlig 4,0 % 3–4 år   45  Kassaflödesanalys 

SEK 1 500 miljoner förfallodatum 17 juli 2026 Rörlig 2,4 % 3–4 år   134  Kassaflödesanalys 

SEK 500 miljoner förfallodatum 14 januari 2028 Rörlig 4,2 % 5–6 år   45  Kassaflödesanalys 

Summa emitterade obligationer   2,8 %     578    

            

Hypotek:           

Fast ränta Fast 1,9 % 1–2 år   125  Verkligt värde 

Rörlig ränta Rörlig 3,0 % 0–1 år  1 096  Kassaflödesanalys 

Summa hypoteksinstitut   2,9 %    1 221    

            

Banklån:           

Fast ränta Fast 1,9 % 0–1 år   377  Verkligt värde 

Rörlig ränta Rörlig 2,9 % 0–1 år   959  Kassaflödesanalys 

Summa banklån   2,6 %    1 336    

            

Övriga lån:           

Finansiella leasingavtal Fast 3,1 % 0–20 år   214  Kassaflödesanalys 

Övriga lån Rörlig 3,7 % 0–1 år   18  Kassaflödesanalys 

Summa övriga lån   3,2 %     232    
 



  

 

Redovisningsprinciper 
Finansiella instrument 

Arla redovisar finansiella instrument på handelsdagen. Koncer-

nen upphör med att redovisa finansiella tillgångar när de kon-

traktuella rättigheterna till de underliggande kassaflödena an-

tingen upphör eller överförs till köparen av den finansiella till-

gången samtidigt som alla väsentliga risker och fördelar rela-

terade till ägarskapet också överförs till köparen. 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas i balansräkningen då 

koncernen har en legal kvittningsrätt, samt antingen har avsik-

ten att kvitta eller avveckla den finansiella tillgången och skul-

den samtidigt. 

Finansiella tillgångar 

Finansiella tillgångar klassificeras vid första redovisningstill-

fället och därefter värderas de till: upplupet anskaffningsvärde, 

verkligt värde via övrigt totalresultat eller verkligt värde via re-

sultaträkningen. 

Klassificering av finansiella tillgångar vid första redovisnings-

tillfället är beroende av den finansiella tillgångens kontraktu-

ella kassaflödesegenskaper och hur dessa hanteras. 

 

Finansiella tillgångar där koncernen avser att samla det kon-

traktuella kassaflödet klassificeras och värderas till upplupet 

anskaffningsvärde. 

Finansiella tillgångar som ingår i likviditetsstyrning klassifice-

ras och värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat. Alla 

andra finansiella tillgångar klassificeras och värderas till verk-

ligt värde via resultaträkningen. 

Finansiella tillgångar värderade till upplupet 

anskaffningsvärde  

Finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffnings-

värde består av disponibla bankmedel samt börsnoterade 

skuldpapper med en löptid på högst tre månader, som endast 

har en obetydlig risk för värdeförändring och som snabbt kan 

omvandlas till likvida medel. 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

övrigt totalresultat 

Finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via övrigt 

totalresultat består av hypoteksobligationer, som delvis mots-

varar upptagna hypotekslån. 

Finansiella tillgångar värderas vid den initiala redovisningen till 

verkligt värde plus transaktionskostnader. De finansiella till-

gångarna värderas därefter till verkligt värde och justeringen 

redovisas i övrigt totalresultat och ackumuleras i verkligt 

värde-reserven i eget kapital. 

Ränteintäkter, nedskrivningar samt valutakursjusteringar på 

skuldinstrument redovisas löpande i resultaträkningen under 

finansiella intäkter och finansiella kostnader. I samband med 

försäljning av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 

via övrigt totalresultat överförs det ackumulerade resultatet 

som tidigare redovisades i verkligt värde-reserven till finansi-

ella intäkter och finansiella kostnader. 

Finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen  

Värdepapper som är värderade till verkligt värde via resultat-

räkningen består främst av noterade värdepapper, som lö-

pande övervakas, värderas och redovisas i enlighet med kon-

cernens finans- och finansieringspolicy. Ändringar i det verk-

liga värdet redovisas i resultaträkningen under finansiella in-

täkter och finansiella kostnader. 

Skulder 

Skulder till hypoteks- och kreditinstitut samt emitterade obli-

gationer värderas på transaktionsdagen vid den första redovis-

ningen till verkligt värde plus transaktionskostnader. Därefter 

värderas skulder till upplupet anskaffningsvärde och skillna-

den mellan lånebeloppet och det nominella värdet redovisas i 

resultaträkningen över lånets förväntade löptid. 

Under skulder redovisas även den kapitaliserade kvarvarande 

leasingförpliktelsen på leasingkontrakt och värderas till upplu-

pet anskaffningsvärde. Övriga finansiella skulder värderas till 

upplupet anskaffningsvärde. Mer information om pensions-

skulder finns i not 4.7. 

  



 

 

Derivat 
Koncernen har ingått derivatavtal för att säkerställa ett stabilt 

kassaflöde under kommande år. Det totala värdet ökade med 

225 miljoner EUR till 211 miljoner EUR. Ökningen berodde på 

högre räntor under 2022 som gör att de framtida vinsterna på 

ränteswappar stiger. Dessutom har valutaförsäljningen under 

2023 säkrats på en högre nivå än marknaden i slutet av 2022.  

Säkring av framtida kassaflöden  

Koncernen använder valutaterminer för att täcka valutarisker i 

samband med förväntade framtida intäkter och utgifter. Rän-

teswappar används för att säkra risker mot rörelser i förvän-

tade framtida räntebetalningar och råvaruswappar används för 

energisäkring. 

Verkligt värde för säkringsinstrument, som inte uppfyller 

kriterierna för säkringsredovisning (finansiell säkring)  

Koncernen använder valutaoptioner som säkrar prognostise-

rade försäljningar och köp. Vissa av dessa optioner uppfyller 

inte kriterierna för att behandlas som säkringsinstrument och 

redovisas därför direkt i resultaträkningen.  

Valutaswappar används som en del av den dagliga likviditets-

styrningen. Syftet med valutaswappar är att matcha tidpunk-

terna för in- och utgående kassaflöden i utländsk valuta. 

 

Redovisningsprinciper 
Derivat redovisas från handelsdagen och värderas i balansräk-

ningen till verkligt värde. Positiva och negativa verkliga värden 

på derivat redovisas som separata poster i balansräkningen. 

Säkring av verkligt värde 

Förändringar i verkligt värde av derivat, som är klassificerade 

som och uppfyller kriterierna för säkring av verkligt värde på 

en redovisad tillgång eller skuld, redovisas i resultaträkningen 

tillsammans med förändringar i verkligt värde av den säkrade 

tillgången eller skulden avseende den del som är säkrad. 

Säkring av kassaflöde 

Förändringar i verkligt värde av derivat, som är klassificerade 

som säkring av framtida kassaflöden och som effektivt säkrar 

förändringar i framtida kassaflöden, redovisas under övrigt to-

talresultat som en särskild reserv för säkringstransaktioner un-

der eget kapital, till dess att de säkrade kassaflödena påverkar 

resultaträkningen. Reserven för säkringsinstrument under 

eget kapital rapporteras netto efter skatt. De ackumulerade in-

täkterna och kostnaderna avseende sådana säkringstransakt-

ioner i eget kapital omklassificeras och redovisas i samma post 

som grundjusteringen för den säkrade posten.  

Den ackumulerade värdeförändringen som redovisas i övrigt 

totalresultat omklassificeras till resultaträkningen när det säk-

rade kassaflödet påverkar resultaträkningen eller inte längre är 

sannolikt. För derivat, som inte uppfyller kriterierna för klassifi-

cering som säkringsinstrument, redovisas förändringar i verk-

ligt värde löpande i resultaträkningen under finansiella intäk-

ter och kostnader. 

 

 

  

Tabell 4.4.a Säkring av framtida kassaflöden från mycket sannolika prognostiserade transaktioner 

      Förväntad redovisning 

(miljoner EUR) 
Bokfört 

värde 

Verkligt 
värde redovi-

sat i övrigt 
totalresultat 2023 2024 2025 2026 Efter 2026 

                

2022               

Valutakontrakt  42   42   42  - - - - 

Räntekontrakt  132   132   30   27   25   15   35  

Råvarukontrakt  37   37   28   8   1  - - 

Säkring av framtida kassaflöden  211   211   100   35   26   15   35  

                

      Förväntad redovisning 

(miljoner EUR) 
Bokfört 

värde 

Verkligt 
värde redovi-

sat i övrigt 
totalresultat 2022 2023 2024 2025 Efter 2025 

                

2021               

Valutakontrakt   -17    -17    -17  - - - - 

Räntekontrakt   -24    -24    -8    -6  -  1    -11  

Råvarukontrakt  27   27   26   1  - - - 

Säkring av framtida kassaflöden   -14    -14   1    -5  -  1    -11  
 

Tabell 4.4.b Värdejustering av säkringsinstrument     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Uppskjutna vinster/(förluster) på kassaflödessäkring under året 254  12  

Värdejustering av säkringsinstrument omklassificerade till övriga rörelseintäkter och kostna-
der 3  3  

Värdejustering av säkringsinstrument omklassificerade till finansiella poster  -32  24  

Total värdejustering av säkringsinstrument redovisat i övrigt totalresultat under året 225  39  

 



 

 

  

Tabell 4.5.a Kategorier av finansiella instrument     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Derivat 47  22  

Andelar 7  9  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 54  31  

      

Värdepapper 432  434  

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat 432  434  

      

Valutainstrument 43  2  

Ränteinstrument 96  22  

Råvaruinstrument 53  28  

Derivattillgångar som används som säkringsinstrument 192  52  

      

Kundfordringar   1 267    1 007  

Övriga fordringar 319  285  

Kontant 106  97  

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde   1 692    1 389  

      

Derivat 19  44  

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen 19  44  

      

Valutainstrument 1  19  

Ränteinstrument   - 22  

Råvaruinstrument 16  1  

Derivatskulder som används som säkringsinstrument 17  42  

      

Långfristig upplåning   2 640    2 113  

Kortfristig upplåning 727  644  

Leverantörsskulder och övriga skulder   1 597    1 445  

Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde   4 964    4 202  
 

Tabell 4.5.b Verkligt värde-hierarki – bokförda värden         

(miljoner EUR) Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Summa 
          

2022         

Finansiella tillgångar:         

Obligationer   432   -  -   432  

Andelar   7   -  -   7  

Derivat  -   239   -   239  

Summa finansiella tillgångar   439    239   -   678  

          

Finansiella skulder:         

Emitterade obligationer  -   490   -   490  

Hypoteksinstitut  1 221   -  -  1 221  

Derivat  -   36   -   36  

Summa finansiella skulder  1 221    526   -  1 747  

          

2021         

Finansiella tillgångar:         

Obligationer   434   -  -   434  

Andelar   9   -  -   9  

Derivat  -   74   -   74  

Summa finansiella tillgångar   443    74   -   517  

          

Finansiella skulder:         

Emitterade obligationer  -   440   -   440  

Hypoteksinstitut  1 032   -  -  1 032  

Derivat  -   86   -   86  

Summa finansiella skulder  1 032    526   -  1 558  

 

 



 

 

Riskreducering 
Metoder och antaganden som tillämpas vid fastställande av 

verkligt värde för finansiella instrument:  

Obligationer och aktier 

Det verkliga värdet fastställs utifrån noterade priser på en aktiv 

marknad.  

Derivat, exkl. optioner 

Det verkliga värdet beräknas genom diskontering av kassa-

flöde och mot bakgrund av observerbara marknadsdata. Det 

verkliga värdet fastställs som ett avvecklingspris och värdet ju-

steras därmed inte för kreditrisker. 

 

 
Optioner 

Det verkliga värdet beräknas med hjälp av modeller för att fast-

ställa pris på optioner och mot bakgrund av observerbara 

marknadsdata, bl.a. volatiliteter för optioner. Det verkliga vär-

det fastställs som ett avvecklingspris och värdet justeras där-

med inte för kreditrisker.  

Verkligt värde-hierarki 

Nivå 1: Verkligt värde fastställs utifrån ej justerade noterade 

priser på en aktiv marknad.  

Nivå 2: Verkligt värde fastställs med hjälp av värderingstekni-

ker och observerbara marknadsdata.  

Nivå 3: Verkligt värde fastställs med hjälp av värderingstekni-

ker och observerbara marknadsdata samt väsentliga mark-

nadsdata som inte är observerbara. 

 

 

Sälj- och återköpsarrangemang 
Koncernen har investerat i noterade danska hypoteksobligat-

ioner som ligger till grund för företagets hypotekslån. Genom 

att ingå ett sälj- och återköpsarrangemang för hypoteksobli-

gationerna kan koncernen uppnå en lägre räntesats än den 

gällande marknadsräntan på obligationslån. Hypoteksobligat-

ionerna värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat 

 

 

 

 

Intäkterna från obligationerna skapar en återköpsförpliktelse 

som redovisas i kortfristiga lån.  

Utöver hypoteksobligationer innehar koncernen andra värde-

papper till ett bokfört belopp av 43 miljoner EUR. 

  

Tabell 4.6 Överföring av finansiella tillgångar       

(miljoner EUR) Bokfört värde Nominellt belopp Verkligt värde 
        

2022       

Hypoteksobligationer 379  377  379  

Återköpsförpliktelse  -370   -369   -370  

Nettoposition 9  8  9  

        

2021       

Hypoteksobligationer 398  394  398  

Återköpsförpliktelse  -385   -387   -385  

Nettoposition 13  7  13   



 

 

Pensionsskulder 
Koncernens pensionstillgångar och -förpliktelser består främst 

av förmånsbestämda pensionsplaner i Sverige och Storbritan-

nien.  

Koncernen har även avgiftsbestämda pensionsplaner för de 

anställda. För dessa avgiftsbestämda pensionsplaner omfattas 

koncernen inte av samma investerings-, ränte-, inflations- eller 

livslängdsrisker som för de förmånsbestämda planerna. De för-

måner som de anställda får är beroende av inbetalning, avkast-

ningen på investeringen och den form av förmån som väljs vid 

pensioneringen. 

Pensionsplaner i Sverige 

Den redovisade nettopensionsskulden i Sverige uppgick den 

31 december 2022 till 144 miljoner EUR, en minskning med 

81 miljoner EUR (36,0 %) jämfört med föregående år. Minsk-

ningen återspeglar den rådande ekonomiska miljön i Sverige, 

där den främsta pådrivande faktorn är att diskonteringsrän-

torna stigit avsevärt under de senaste 12 månaderna. 

Dessa pensionsplaner är avgiftsbestämda planer, som garante-

rar en förmånsbaserad pension efter pensionering. Planens 

tillgångar är strukturerade som en fond och koncernen kon-

trollerar fondernas verksamhet och de tillhörande investering-

arna. 

Pensionsplanerna innehåller ingen riskdelning mellan koncer-

nen och dem som omfattas av planen. 

Pensionsplaner i Storbritannien 

De redovisade nettopensionstillgångarna i Storbritannien upp-

gick den 31 december 2022 till 16 miljoner EUR, en minsk-

ning med 53 miljoner EUR (76,8 %) jämfört med föregående 

år.  

På samma sätt som i Sverige har den rådande ekonomiska mil-

jön i Storbritannien fått diskonteringsräntorna att stiga avse-

värt, vilket är den främsta faktorn bakom att pensionsskul-

derna har minskat med 530 miljoner EUR (36,0 %) från den 31 

december 2021 till den 31 december 2022. Inflationsanta-

gandena har förblivit stabila trots utvecklingen under de sen-

aste 12 månaderna då inflationsantagandena är långsiktiga 

och påverkar på nuvärdet på skulderna. Minskningen av skul-

derna kan främst hänföras till årets aktuariella förluster på 441 

miljoner EUR samt negativa valutaeffekter på 61 miljoner EUR. 

Samtidigt har svåra marknadsförhållanden lett till en minsk-

ning av det verkliga värdet för tillgångarna i planen med 583 

miljoner EUR (37,8 %). Minskningen kan främst hänföras till en 

negativ avkastning på tillgångarna i planen för året på 503 mil-

joner EUR samt negativa valutaeffekter på 65 miljoner EUR, vil-

ket uppvägs marginellt av inbetalningar till planen om 12 mil-

joner EUR. 

Trots att året varit volatilt har Storbritannien lyckats behålla en 

nettoposition i pensionstillgångar tack vare den investerings-

strategi som förvaltarna använder. Strategin syftar till att 

minska effekterna av eventuella större fluktuationer i till-

gångsvärden som beror på externa faktorer genom att inför-

liva matchande tillgångar i tillgångsportföljen. Detta minime-

rar rörelserna i nettopositionen för pensionstillgångarna och 

tillför mer stabilitet till pensionspositionen. De högre räntorna 

ledde under 2022 till lägre nuvärde för bruttopensionsskul-

derna. Nettopensionsskulderna låg på samma nivå som före-

gående år mot bakgrund av en motsvarande värdejustering av 

pensionsportföljen. 

Mer information om investeringsstrategin finns i avsnittet 

”Planens investeringar i tillgångar i Storbritannien”. 

Tabell 4.7.a Nettopensionsskulder redovisade i balansräk-
ningen         

(miljoner EUR) Sverige Storbritannien Övriga Summa 
          

2022         

Nuvärde av fonderade förpliktelser   153    943    35   1 131  

Verkligt värde för planernas tillgångar  -11  -959  -20  -990  

Underskott av fonderade planer   142  -16    15    141  

Nuvärde av ofonderade förpliktelser   2   -   2    4  

Nettopensionsskulder redovisade i balansräkningen   144  -16    17    145  

          

Specifikation av totala förpliktelser:         

Nuvärde av fonderade förpliktelser   153    943    35   1 131  

Nuvärde av ofonderade förpliktelser   2   -   2    4  

Summa skulder   155    943    37   1 135  

          

Redovisade som:          

Pensionstillgångar  - -16   - -16  

Pensionsskulder   144   -   17    161  

Nettopensionsskulder   144  -16    17    145  

          

2021         

Nuvärde av fonderade förpliktelser   235   1 473    44   1 752  

Verkligt värde för planernas tillgångar  -13    -1 542  -26    -1 581  

Underskott av fonderade planer   222  -69    18    171  

Nuvärde av ofonderade förpliktelser   3   -   2    5  

Nettopensionsskulder redovisade i balansräkningen   225  -69    20    176  

          

Specifikation av totala förpliktelser:         

Nuvärde av fonderade förpliktelser   235   1 473    44   1 752  

Nuvärde av ofonderade förpliktelser   3   -   2    5  

Summa skulder   238   1 473    46   1 757  

          

Redovisade som:          

Pensionstillgångar  - -69   - -69  

Pensionsskulder   225   -   20    245  

Nettopensionsskulder   225  -69    20    176  
 



Den förmånsbestämda pensionsplanen i Storbritannien är ett 

förmånsbestämt program som baseras på slutlön. Planen är 

stängd både vad avser nya deltagare och framtida avsätt-

ningar. Planen är ett registrerat pensionsprogram och tillgång-

arna innehas i juridiskt åtskilda, förvaltaradministrerade fonder. 

Förvaltarna är enligt lag skyldiga att agera i deltagarnas bästa 

intresse samtidigt som planen ska förvaltas i enlighet med det 

syfte för vilket fonden skapades och ansvarar för att utarbeta 

investerings-, finansierings- och styrningspolicyerna. En repre-

sentant för koncernen deltar i förvaltarmöten för att ge kon-

cernens syn på investeringsstrategin, men förvaltarna har den 

yttersta beslutsrätten. 

Arbetsgivaravgifterna fastställs utifrån råd från en oberoende 

kvalificerad aktuarie på grundval av treåriga värderingsför-

handlingar mellan planen och Arla och som slutligen god-

känns av HRM Pensions Regulator. Den senaste fullständiga 

aktuariella värderingen av planen genomfördes per den 31 de-

cember 2019. Värderingarna indikerade att planen med den 

avtalade finansieringsgrunden hade ett underskott på 25 mil-

joner EUR. 

Resultatet av 2019 års aktuariella värdering har använts och 

uppdaterats för IAS19 ”Ersättningar till anställda” av en kvalifi-

cerad oberoende aktuarie. Planen exponerar koncernen för in-

flationsrisk, ränterisk och marknadsinvesteringsrisk samt livs-

längdsrisk. 

För övriga arbetstagare finns avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Premier erläggs av både Arla och arbetstagaren till en kurs 

som fastställs av Arla. 

 

Löptid för pensionsförpliktelser per den 31 december 2022 

(miljoner EUR) 

 

 Löptid för pensionsförpliktelser per den 31 december 2021 

(miljoner EUR) 
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Tabell 4.7.b Utveckling för pensionsskulder     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Nuvärdet av förpliktelser den 1 januari  1 757   1 745  

Intjäning innevarande period 3  5  

Räntekostnader 31  23  

Aktuariella vinster/förluster från förändringar i finansiella antaganden (övrigt totalresultat) -505    -44  

Aktuariella vinster och förluster från förändringar i demografiska antaganden (övrigt totalresultat)  -6    - 

Betalda förmåner   -64    -74  

Valutakursjusteringar   -81   102  

Nuvärdet av pensionsförpliktelser den 31 december  1 135   1 757  

 

 
Tabell 4.7.c Utveckling av verkligt värde för planernas tillgångar     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Verkligt värde för planens tillgångar den 1 januari   1 581   1 538  

Omklassificering   -   - 

Ränta 29  21  

Avkastning på plantillgångar, exklusive belopp som ingår i nettoränta på den förmånsbestämda net-
toförpliktelsen (OCI) -512    -47  

Arbetsgivarbidrag 12  17  

Betalda förmåner   -54    -60  

Administrationskostnader   -   - 

Valutakursjusteringar   -66   112  

Verkligt värde för planens tillgångar den 31 december  990   1 581  

      

Faktisk avkastning på planens tillgångar:     

Beräknad ränta 29  21  

Avkastning exkl. beräknad ränta -512    -47  

Faktisk avkastning -483    -26  

Koncernen förväntar sig att bidra med 21 miljoner EUR till planens tillgångar 2023 och 78 miljoner EUR 2024–2027. 

 

 



 

 

Planens investeringar i tillgångar 
Planens tillgångar genererar avkastning som används för att 

uppfylla planens förpliktelser. De är inte nödvändigtvis av-

sedda att realiseras på kort sikt. Förvaltarna investerar i olika 

kategorier av tillgångar med olika fördelning i dessa katego-

rier, i enlighet med planens investerings principer. 

För närvarande är planens investeringsstrategi att upprätthålla 

en balans mellan tillväxttillgångar (fastigheter och infrastruk-

tur), inkomsttillgångar (bestående av kreditinvesteringar och 

företagsobligationer) och matchande tillgångar (bestående av 

en skuldsäkringsportfölj och en buy-in-livräntepolicy), med en 

viktning mot matchande tillgångar. Det finns inga direkta inve-

steringar i koncernen. 

En del av investeringsmålet är att minimera fluktuationer i pla-

nens finansieringsnivåer till följd av förändringar i skuldernas 

värde. Detta uppnås främst med hjälp av en Liability Driven In-

vestment-portfölj (LDI), vars främsta mål är att justera 

förändringar i tillgångarnas värde mot förändringar i skulderna 

som beror på förändringar i marknadsförhållandena. Planen 

har säkringar som täcker merparten av alla ränte- och inflat-

ionsförändringar, mätt utifrån förvaltarnas finansieringsanta-

ganden som använder en diskonteringsränta som härleds från 

räntan på brittiska statsobligationer.  

LDI innebär i första hand användning av statsobligationer. Deri-

vat som ränte- och inflationsswappar används också. Det finns 

inga livräntor eller livslängdsswappar i LDI-portföljerna. Värdet 

på LDI-tillgångarna fastställs baserat på det senaste marknads-

priset för de underliggande investeringarna, som handlas dag-

ligen på likvida marknader. 

 

 

  

Tabell 4.7.e Antaganden för de aktuariella beräkningarna     

% 2022 2021 
      

Antaganden om diskonteringsränta     

Diskonteringsränta, Sverige   4,0    1,7  

Diskonteringsränta, Storbritannien   4,9    1,9  

      

Inflationsantaganden     

Inflation (KPI), Sverige   2,0    2.1  

Inflation (KPI), Storbritannien   2,6    2,7  

      

Antaganden om livslängd     

Förväntad livslängd i år vid 65 års ålder:     

Man i Storbritannien 21,0  21,0  

Kvinna i Storbritannien 23,0  23,0  

Man i Sverige 22,0  22,0  

Kvinna i Sverige 24,0  24,0  

 

 
Tabell 4.7.f Pensionsskuldernas känslighet för nyckelanta-
ganden         

(miljoner EUR) 2022 2022 2021 2021 
          

Effekter på pensionsskulder per den 31 december + - + - 

Diskonteringsränta +/- 10 punkter   -14  14    -26  26  

Förväntade löneökningar +/- 10 punkter 1   -1  2   -2  

Förväntad livslängd +/- 1 år 36    -36  82    -82  

Inflation +/- 10 punkter 8   -8  16    -16  

 

Tabell 4.7.d Specifikation av tillgångar i planen         

(miljoner EUR) 2022 % 2021 % 
          

Skuldsäkringsportfölj  269  27   289  18  

Livräntepolicyer  221  22   321  20  

Skuldinstrument  216  22   440  28  

Fastigheter   117  12   134  8  

Infrastruktur 81  8  74  5  

Övriga tillgångar 75  8   103  7  

Obligationer 9  1   168  11  

Eget kapitalinstrument 1  0  52  3  

Verkligt värde för planens tillgångar den 31 december  989   100   1 581   100   



 
 

 

 

Redovisningsprinciper 
Pensionsförpliktelser och liknande långfristiga 

förpliktelser  

Koncernen har pensionsavtal som löper på efter anställning 

med ett stort antal av sina nuvarande och tidigare medarbe-

tare. Pensionsavtalen omfattar dels avgiftsbestämda planer, 

dels förmånsbestämda planer. 

Avgiftsbestämda pensionsplaner 

I de avgiftsbestämda pensionsplanerna betalar koncernen re-

gelbundet in avgifter till oberoende pensionsföretag.  Koncer-

nen är inte skyldig att betala något ytterligare och risken och 

fördelarna med pensionsplanens värde finns därför hos pla-

nens medlemmar och inte hos koncernen. Avgifter till avgifts-

bestämda pensionsplaner kostnadsförs i resultaträkningen när 

de uppkommer. 

Förmånsbestämda pensionsplaner 

Förmånsbestämda pensionsplaner kännetecknas av att kon-

cernen har en förpliktelse att betala en bestämd ersättning 

från tidpunkten för pensioneringen. Ersättningen beror bland 

annat på medarbetarens anställningstid och slutlön. Koncer-

nen är exponerad för de risker och fördelar som förknippas 

med osäkerheten när det gäller om avkastningen som genere-

ras av tillgångarna kommer att räcka för att uppfylla pensions-

förpliktelserna, som påverkas av antaganden om livslängd och 

inflation. 

Koncernens nettoförpliktelse är det belopp som presenteras i 

balansräkningen som pensionsförpliktelse. 

Nettoförpliktelsen beräknas separat för respektive förmånsbe-

stämd pensionsplan. Nettoförpliktelsen är summan av fram-

tida pensionsförmåner som anställda tjänat in under inneva-

rande och tidigare perioder (d.v.s. pensionsbetalningsförplik-

telsen för den andel av den anställdes beräknade slutlön som 

tjänats in per balansdagen) diskonterat till nuvärde (förmåns-

bestämd förpliktelse), med avdrag för verkligt värde på till-

gångar som hålls separerade från koncernen i en planfond. 

Koncernen använder kvalificerade aktuarier för att varje år be-

räkna den förmånsbestämda förpliktelsen med hjälp av PUC-

metoden (Projected Unit Credit). 

Balansräkningsbeloppet av nettoförpliktelsen påverkas av om-

värderingar, som utgör effekten av förändringar i antaganden 

som använts för att beräkna den framtida förpliktelsen (aktu-

ariella vinster och förluster) och den avkastning som genere-

ras via planens tillgångar (exklusive ränta). Omvärderingar re-

dovisas i övrigt totalresultat. 

Räntekostnader för perioden beräknas med hjälp av den dis-

konteringsränta som används för att värdera den förmånsbe-

stämda förpliktelsen i början av rapporteringsperioden till det 

dåvarande bokförda värdet av nettoförpliktelsen, med hänsyn 

till förändringar som uppkommer till följd av in- och utbetal-

ningar. Nettoräntekostnaden och andra kostnader i samband 

med förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i resultaträk-

ningen. Nettoförpliktelsen avser främst förmånsbestämda 

pensionsplaner i Storbritannien och Sverige. 

 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Den förmånsbestämda pensionsskulden bedöms utifrån ett 

antal antaganden, däribland diskonteringsränta, inflationstakt, 

lönetillväxt och livslängd. En liten skillnad i verkligt utfall jäm-

fört med antaganden och ändringar i antaganden kan få en vä-

sentlig effekt på nettopositionen. 

  

Tabell 4.7.g Redovisas i resultaträkningen     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Intjäning innevarande period 3  5  

Administrativ kostnad   -   - 

Nedskärningar och avräkningar   -   - 

Redovisat som personalkostnader 3  5  

      

Räntekostnad på pensionsskuld 31  23  

Förväntad avkastning på planens tillgångar:   -29    -21  

Redovisat som finansiell kostnad 2  2  

      

Summa redovisat i resultaträkningen 5  7  

 

 

Tabell 4.7.h Redovisas i övrigt totalresultat      

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Aktuariella vinster/förluster på förpliktelser från förändringar i finansiella antaganden (övrigt totalre-
sultat)  505  44  

Aktuariella vinster/förluster på förpliktelser från förändringar i demografiska antaganden (övrigt to-
talresultat) 6    - 

Avkastning på plantillgångar, exklusive belopp som ingår i nettoränta på den förmånsbestämda net-
toförpliktelsen -512    -47  

Totalt belopp redovisas i övrigt totalresultat  -1   -3  

 



 

 

Aktuell och uppskjuten skatt 
Skatt i resultaträkningen  

Kostnaderna avseende aktuell skatt minskade till 49 miljoner 

EUR jämfört med 61 miljoner EUR förra året, främst på grund 

av lägre kostnader för uppskjuten skatt. 

Den effektiva skattesatsen sjönk till 10,9 procent jämfört med 

15,0 procent föregående år, främst på grund av att en högre 

andel av resultatet realiserats av företag som omfattas av koo-

perativ beskattning. 

Aktuell skatt 

Kostnaderna för aktuella inkomstskatter minskade till 42 mil-

joner EUR jämfört med 44 miljoner EUR förra året, främst på 

grund av justeringar av tidigare års aktuella skatter, delvis upp-

vägt av högre kostnader för bolagsskatt för året. 

Uppskjuten skatt 

Kostnader i resultaträkningen relaterade till justeringar av upp-

skjuten skatt uppgick till 7 miljoner EUR, vilket motsvarar en 

minskning med 10 miljoner EUR jämfört med föregående år. 

Förra året påverkades negativt av en justering av skattesatsen i 

Storbritannien. 

Uppskjuten nettoskatteskuld uppgick till 64 miljoner EUR, vil-

ket är en ökning med 21 miljoner EUR jämfört med föregå-

ende år. Ökningen drevs främst av uppskjutna skattekostnader 

från finansiella instrument redovisade i övrigt totalresultat. 

 De uppskjutna skatteskulderna brutto uppgick till 86 miljoner 

EUR och är hänförliga främst till temporära skillnader i avsätt-

ningar, pensionsskulder och övriga skulder, finansiella till-

gångar och andra poster. Dessa uppvägdes delvis av upp-

skjutna skattefordringar som uppgick till 22 miljoner EUR av-

seende materiella anläggningstillgångar och uppskjutna un-

derskottsavdrag. 

Koncernen redovisar uppskjutna skattefordringar, inklusive 

värdet av uppskjutna underskottsavdrag, om ledningen bedö-

mer att skattefordringarna kan utnyttjas inom en överskådlig 

framtid genom kvittning mot skattepliktig inkomst. Bedöm-

ningen utförs löpande och är baserad på budgetar och affärs-

planer för kommande år. 

Koncernen redovisade uppskjutna skattefordringar avseende 

underskottsavdrag med ett belopp på 9 miljoner EUR. Upp-

skjutna skattefordringar som inte redovisats uppgick till 32 

miljoner EUR, vilket är på samma nivå som föregående år. Ej 

redovisade uppskjutna skattefordringar avser uppskjutna un-

derskottsavdrag. 

  

 

Tabell 5.1.a Skatt redovisad i resultaträkningen     

(miljoner EUR) 2022 2021 

      

Aktuell skatt     

Aktuell skatt på årets resultat avser:     

Kooperationsskatt  10   10  

Bolagsskatt  31   28  

Justering avseende tidigare år, aktuell skatt  1   6  

Summa aktuell skatt  42   44  

      

Uppskjuten skatt     

Förändring i uppskjutna skatter för året  16   10  

Justering avseende tidigare år, uppskjuten skatt   -9    -4  

Effekt av förändringar i skattesatser och lagar -  11  

Summa uppskjutna skattekostnader  7   17  

      

Summa skatt i resultaträkningen  49   61  
 

Tabell 5.1.b Beräkning av effektiv skattesats          

(miljoner EUR) 2022 2021 
          

Resultat före skatt    449     407  

Lagstadgad bolagsskattesats i Danmark 22,0 %  99  22,0 %  89  

Effekt av skattesatser i andra jurisdiktioner -2,8 %   -13  -2,0 %   -8  

Effekt av företag som omfattas av kooperationsskatt -7,7 %   -34  -4,9 %   -20  

Icke skattepliktiga intäkter med avdrag för ej avdragsgilla kostnader -0,6 %   -3  -1,5 %   -6  

Effekt av förändringar i skattesatser och lagar 0,0 % - 2,7 %  11  

Justering avseende skattekostnader tidigare år -0,8 %   -4  0,5 %  2  

Redovisning av tidigare ej redovisade skatteunderskott -1,0 %   -4  0,0 % - 

Innevarande års underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovi-
sas 0,3 %  1  0,0 % - 

Övriga justeringar 1,5 %  7  -1,8 %   -7  

Summa 10,9 %  49  15,0 %  61  

 



 

 

 

Redovisningsprinciper 
Skatt i resultaträkningen  

Årets skatt består av årets aktuella skatt samt förändring av 

uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, förutom 

när det gäller förvärv eller poster (intäkter och kostnader) som 

redovisas direkt i övrigt totalresultat. 

Aktuell skatt 

Aktuell skatt bedöms utifrån skattelagstiftningen för enhet-

erna i koncernen, som omfattas av kooperationsskatt eller bo-

lagsskatt. Kooperationsskatt baseras på kooperativets kapital, 

medan bolagsskatt bedöms utifrån företagets beskattnings-

bara inkomst för året. Aktuella skatteskulder utgörs av den för-

väntade skatten som ska betalas/erhållas på det skattepliktiga 

resultatet för året, med eventuella justeringar av den skatt 

som ska betalas eller erhållas avseende föregående år, samt 

förskottsbetalad skatt. Upplysningar om aktuella skatteskulder 

anges under Övriga kortfristiga skulder. 

Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på 

alla temporära skillnader mellan det skattemässiga värdet av 

tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncern-

redovisningen. Uppskjuten skatt redovisas dock inte på tem-

porära skillnader vid inledande redovisning av goodwill eller 

som uppkommer på förvärvsdatum på en tillgång eller en 

skuld som inte påverkar årets resultat eller den beskattnings-

bara inkomsten, med undantag från sådana som uppkommer 

från F&F-aktiviteter. 

 

 
 
Uppskjuten skatt fastställs med hjälp av skattesatser (och la-

gar) som har antagits eller väsentligen antagits i slutet av rap-

porteringsperioden och förväntas gälla när den tillhörande 

uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skat-

teskulden regleras. Förändring av uppskjutna skattefordringar 

och skatteskulder till följd av ändringar i skattesatser redovisas 

i resultaträkningen, förutom poster som redovisas i övrigt to-

talresultat. 

Uppskjutna skattefordringar, inklusive skatt på skattemässiga 

underskott som får utnyttjas vid ett senare tillfälle, redovisas 

under övriga långfristiga fordringar med det värde som de för-

väntas bli utnyttjade, antingen vid kvittning mot skatt på fram-

tida vinster eller vid kvittning mot uppskjutna skatteskulder i 

företag inom samma juridiska skatteenhet och jurisdiktion. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Uppskjuten skatt 

Uppskjuten skatt avspeglar bedömningar av den faktiska fram-

tida skatt som ska betalas avseende poster i redovisningen, 

med hänsyn tagen till tidpunkt och sannolikhet. Dessutom av-

speglar dessa bedömningar förväntningar på framtida skatte-

pliktiga inkomster. Faktisk framtida skatt kan avvika från dessa 

bedömningar som en följd av förändrade förväntningar på de 

framtida skattepliktiga inkomsterna, framtida lagändringar för 

inkomstskatt eller utfallet av skattemyndigheternas slutliga 

genomgång av koncernens skattedeklarationer. Redovis-

ningen av en uppskjuten skattefordran är också beroende av 

en uppskattning av det framtida nyttjandet av tillgången.  

Tabell 5.1.c. Uppskjutna skattefordringar och -skulder     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Uppskjuten nettoskatteskuld den 1 januari -43  -35  

Uppskjuten skatt redovisad i resultaträkningen -7  -6  

Uppskjuten skatt redovisad i övrigt totalresultat -17    9  

Effekt av förändring i skattesats  - -11  

Valutakursjusteringar   3   - 

Uppskjuten nettoskatteskuld den 31 december -64  -43  

      

Uppskjuten skatt, efter temporära skillnader, brutto     

Immateriella anläggningstillgångar -6  -7  

Materiella anläggningstillgångar   22    29  

Avsättningar, pensionsförpliktelser och andra tillgångar -51  -33  

Uppskjutna underskottsavdrag   9    7  

Övriga -38  -39  

Summa uppskjuten skatt, efter temporära skillnader, brutto -64  -43  

      

Redovisade i balansräkningen som:     

Uppskjutna skattefordringar   22    21  

Uppskjutna skatteskulder -86  -64  

Summa -64  -43  

 



 

 

Avsättningar 
Avsättningarna uppgick till 48 miljoner EUR 2022, jämfört 

med 42 miljoner EUR förra året. Avsättningarna avser främst 

avsättningar för försäkringsärenden som har inträffat men 

ännu inte reglerats. 

 

 

 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Avsättningar är framförallt kopplade till uppskattningar av för-

säkringsavsättningar. Försäkringsavsättningar bedöms baserat 

på historiska erfarenheter om bl.a. antal skador och relaterade 

kostnader. Omfattningen av förlustbringande kontrakt upp-

skattas också. 

 

 
Arvode till EY 

 

  

Tabell 5.2 Avsättningar           

 
(miljoner EUR) 

Försäkrings-av-
sättningar 

Omstrukture-
rings- 

avsättningar 

Övriga 

avsättningar  Summa 2022 Summa 2021 
            

Avsättningar den 1 januari   14    3    25    42    46  

Nya avsättningar under året   7    1   -   8    10  

Återföringar   -  - -1  -1   - 

Utnyttjade avsättningar under året  -  - -1  -1  -14  

Avsättningar den 31 december   21    4    23    48    42  

Långfristiga avsättningar    7   -   21    28    24  

Kortfristiga avsättningar    14    4    2    20    18  

Avsättningar den 31 december   21    4    23    48    42  

 

Tabell 5.3 Arvode till revisorer som valts av representantskapet     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Lagstadgad revision  1,7   1,6  

Andra intyg  0,4   0,3  

Skattemässigt stöd  0,3   0,4  

Övriga ersättningar  0,3   0,5  

Summa arvode till revisorer  2,7   2,8  

 



 

 

Ersättning till ledningen 
Ersättningen till de 19 registrerade styrelseledamöterna be-

döms och justeras vartannat år och godkänns av representant-

skapet. Styrelsens ersättning justerades senast under 2022. 

De principer som tillämpas för beräkning och fastställande av 

ersättningen till styrelsen beskrivs på sidan 63. Styrelseleda-

möter får betalt för mjölkleveranser till Arla Foods amba på 

samma villkor som gäller för andra ägare. Detsamma gäller för 

instrument gällande individuellt kapital. 

Direktionen består av koncernchef Peder Tuborgh och Chief 

Commercial Officer för Europe, Peter Giørtz-Carlsen. Principer 

som tillämpas för direktionens ersättning beskrivs på sidan 63. 

 

 

  

Tabell 5.4.a Arvoden till ledningen     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Styrelsen     

Löner och arvoden  1,6   1.3  

Summa  1,6   1.3  

      

Direktionen     

Fast ersättning  2,5   2,4  

Pension  0,4   0,3  

Kortfristiga rörliga incitament  0,5   0,8  

Långfristiga rörliga incitament  0,8   2,9  

Summa   4.2   6,4  

 

Ovanstående tabell inkluderar upplupna belopp relaterade till respektive rapporteringsperiod.  Beloppet baserades på rapporte-

rade nyckeltal tillsammans med uppskattningar av resultatet jämfört med konkurrenterna och följaktligen kan den slutliga fram-

tida utbetalningen avvika. 

Tabell 5.4.b Transaktioner med styrelsen     

(miljoner EUR) 2022 2021 
      

Köp av mjölkråvara  36,2   27,4  

Efterlikvid för halvåret  0,3   - 

Efterlikvid för föregående år  1.1   1,4  

Summa  37,6   28,8  

      

Oreglerade mjölkleveranser i leverantörsskulder och övriga skulder  1,4   2,6  

Instrumenten avseende individuellt kapital  2,6   2,9  

Summa  4,0   5,5  

 



 

Kontraktuella förpliktelser och åtaganden 
Arlas kontraktuella förpliktelser och åtaganden uppgick till 

293 miljoner EUR jämfört med 370 miljoner EUR förra året. Ut-

vecklingen orsakades av minskade säkerheter och garantiåta-

ganden och ökade åtaganden som rör avtal om inköp av mate-

riella anläggningstillgångar. 

Kontraktuella förpliktelser och åtaganden bestod av säker-

heter och garantiåtaganden, IT-licenser, kortfristiga leasingav-

tal och leasingavtal med lågt värde samt åtaganden i avtal som 

rör inköp av materiella anläggningstillgångar. 

 

 
Som säkerhet för en hypoteksskuld, i enlighet med den danska 

lagen om hypotekslån, med ett nominellt värde av 1 229 mil-

joner EUR, jämfört med 1 040 miljoner EUR förra året, har kon-

cernen lämnat pant i fastigheter. 

Koncernen är part i ett fåtal rättsprocesser, tvister och andra 

krav. Ledningen bedömer att utfallet av dessa rättsprocesser 

inte kommer att få någon väsentlig inverkan på koncernens fi-

nansiella ställning utöver det som redan redovisats i de finansi-

ella rapporterna.  

 

 

Händelser efter balansdagen 
Inga händelser med en väsentlig påverkan på de finansiella 

rapporterna har inträffat efter balansdagen. 

 

  



Grund för upprättandet 
Arlas koncernredovisning i denna årsredovisning har upprät-

tats i enlighet med International Financial Reporting Standards 

(IFRS), som godkänts av EU, samt de ytterligare upplysnings-

kraven i den danska årsredovisningslagen (Årsregnskabsloven) 

för stora företag i klass C. Arla är inte ett företag av allmänt in-

tresse enligt EU, eftersom koncernen inte har några skuldin-

strument som handlas på någon reglerad marknadsplats i EU. 

Koncernredovisningen godkändes för publicering av styrelsen 

den 8 februari 2023 och presenterades för representant-

skapet för godkännande den 22 februari 2023. 

Den funktionella valutan i moderbolaget är DKK. Presentat-

ionsvalutan för moderbolaget och för koncernen är EUR. 

Dessa finansiella rapporter upprättas i miljoner EUR med av-

rundningar. 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen upprättas genom en sammanslagning 

av moderbolagets och de enskilda dotterbolagens finansiella 

rapporter, som är upprättade enligt koncernens redovisnings-

principer. Omsättning, kostnader, tillgångar, skulder och pos-

ter som ingår i eget kapital i dotterbolagen sammanräknas och 

presenteras rad för rad. Koncerninterna innehav, saldon och 

transaktioner samt orealiserade intäkter och kostnader i sam-

band med dessa elimineras. 

Koncernredovisningen omfattar Arla Foods amba (moderbola-

get) och de dotterbolag i vilka moderbolaget direkt eller indi-

rekt äger mer än 50 procent av rösträtten eller på annat sätt 

har ett bestämmande inflytande. Företag som styrs gemen-

samt via ett kontraktsarrangemang räknas som joint ventures. 

Företag, i vilka koncernen har ett betydande, men inte be-

stämmande inflytande, betraktas som intresseföretag. Ett 

betydande inflytande innebär i allmänhet att man direkt eller 

indirekt äger eller kontrollerar mer än 20 procent, men högst 

50 procent, av rösterna. 

Orealiserade vinster från transaktioner med joint ventures och 

intresseföretag, t.ex. vinster som uppstår vid försäljning till jo-

int ventures eller intresseföretag, då kunden betalar med me-

del som delvis ägs av koncernen, elimineras mot investering-

ens bokförda värde i förhållande till koncernens intresse i före-

taget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt, dock 

endast om ingen värdenedgång ägt rum. 

Koncernredovisningen upprättas på basis av anskaffningskost-

nad, förutom vissa poster med en alternativ beräkningsgrund, 

vilka beskrivs i dessa redovisningsprinciper.  

Omräkning av transaktioner och monetära 
poster i utländsk valuta 
För varje rapporterande företag i koncernen fastställs en 

funktionell valuta, som används i den primära ekonomiska mil-

jön där det enskilda företaget är verksamt. När en rapporte-

rande enhet har transaktioner i utländsk valuta omräknas de 

vid första redovisning till transaktionsdagens kurs för den 

funktionella valutan. Monetära tillgångar och skulder i ut-

ländsk valuta omräknas till den funktionella valutan med hjälp 

av balansdagens valutakurs. Valutakursdifferenser redovisas i 

resultaträkningen under finansiella poster. Icke-monetära pos-

ter, t.ex. materiella anläggningstillgångar, som värderas base-

rat på anskaffningskostnad i utländsk valuta, omräknas till den 

funktionella valutan när de redovisas för första gången. 

Omräkning av utländsk verksamhet  
Tillgångar och skulder i koncernföretag, däribland andelen av 

nettotillgångarna och goodwill i joint ventures och intressefö-

retag med annan funktionell valuta än EUR, omräknas till EUR 

med växelkursen vid årets slut. Omsättningen, kostnaderna 

och andelen av årets nettoresultat omräknas till EUR med den 

månatliga genomsnittskursen om den inte skiljer sig väsentligt 

från kursen på transaktionsdagen. Valutakursdifferenser redo-

visas i övrigt totalresultat och ackumuleras i reserv för valuta-

kursjusteringar. 

Vid en delavyttring av intresseföretag och joint ventures över-

förs den relevanta proportionella andelen av den ackumule-

rade valutakursomräkningsreseven till årets nettoresultat till-

sammans med eventuella vinster eller förluster i samband 

med avyttringen. Eventuell återbetalning av utestående sal-

don som är en del av nettoinvesteringen betraktas inte som en 

delavyttring av dotterbolaget. 

Antagande av nya eller ändrade IFRS  
Arla har implementerat alla nya standarder och tolkningar som 

antagits av EU från och med 2022. 

Framtida implementeringar 
IASB har utfärdat ett antal nya eller ändrade och reviderade re-

dovisningsstandarder och tolkningar som ännu inte är tillämp-

liga. Arla kommer att anta de nya standarderna när de blir obli-

gatoriska. Ingen väsentlig påverkan förväntas av detta. 

 

 



 

 

 Land Valuta Koncernandel 
        

Arla Foods amba   Danmark DKK % 

Arla Foods Finance Limited  Storbritannien GBP  33  

Arla Foods Limited   Storbritannien GBP  100  

Arla Foods Hatfield Limited  Storbritannien GBP  100  

Yeo Valley Dairies Limited  Storbritannien GBP  100  

Arla Foods Cheese Company Limited Storbritannien GBP  100  

Arla Foods Ingredients UK Limited Storbritannien GBP  100  

MV Ingredients Limited*  Storbritannien GBP  50  

Arla Foods UK Property Co. Limited   Storbritannien GBP  100  

Arla Foods B.V.   Nederländerna EUR  100  

Arla Foods Comércio, Importacâo e Exportacão de Productos Alimenticios 
Ltda. Brasilien BRL  100  

Arla Foods Ltd.   Saudiarabien SAR  75  

AF A/S Danmark DKK  100  

Arla Foods Finance A/S  Danmark DKK  100  

Kingdom Food Products ApS  Danmark DKK  100  

Ejendomsanpartsselskabet St. Ravnsbjerg   Danmark DKK  100  

Arla Insurance Company (Guernsey) Limited Guernsey EUR  100  

Arla Foods Energy A/S  Danmark DKK  100  

Arla Foods Trading A/S  Danmark DKK  100  

Arla DP Holding A/S  Danmark DKK  100  

Arla Foods Investment A/S  Danmark DKK  100  

Arla Senegal SA.   Senegal XOF  100  

Tholstrup Cheese A/S   Danmark DKK  100  

Arla Foods Belgien AG  Belgien EUR  100  

 

 

  

  Land Valuta Koncernandel 
        

Arla Foods amba   Danmark DKK % 

Arla Foods Ingredients Group P/S Danmark DKK  100  

Arla Foods Ingredients Energy A/S Danmark DKK  100  

Arla Foods Ingredients Japan K.K. Japan JPY  100  

Arla Foods Ingredients Inc. USA USD  100  

Arla Foods Ingredients Korea, Co. Ltd.   Sydkorea KRW  100  

Arla Foods Ingredients Trading (Beijing) Co. Ltd.  Kina CNY  100  

Arla Foods Ingredients S.A.  Argentina USD  100  

Arla Foods Ingredients Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. Brasilien BRL  100  

Arla Foods Ingredients Singapore Pte. Ltd.   Singapore SGD  100  

Arla Foods Ingredients S.A. de C.V. Mexiko MXN  100  

Arla Foods Holding A/S  Danmark DKK  100  

Arla Foods W.L.L.   Bahrain BHD  100  

Arla Oy Finland EUR  100  

Massby Facility & Services Ltd. Oy   Finland EUR  60  

Osuuskunta MS tuottajapalvelu**  Finland EUR  37  

Arla Foods Distribution A/S  Danmark DKK  100  

Cocio Chokolademælk A/S   Danmark DKK  50  

Arla Foods International A/S  Danmark DKK  100  

Arla Foods UK Holding Limited Storbritannien GBP  100  

Arla Foods UK Farmers Joint Venture Co. Limited Storbritannien GBP  100  

Arla Foods UK plc  Storbritannien GBP  100  

Arla Foods GP Limited  Storbritannien GBP  100  

Arla Foods Limited Partnership  Storbritannien GBP  100  

 



 

  Land Valuta 
Koncernan-

del 
        

Arla Foods amba   Danmark DKK % 

Arla Foods Ingredients (Deutschland) GmbH Tyskland EUR  100  

Arla CoAr Holding GmbH  Tyskland EUR  100  

ArNoCo GmbH & Co. KG* Tyskland EUR  50  

Arla Biolac Holding GmbH  Tyskland EUR  100  

Arla Foods Kuwait Company WLL Kuwait KWD  49  

Arla Kallassi Foods Lebanon S.A.L. Libanon LBP  50  

Arla Foods Qatar WLL  Qatar QAR  40  

Arla Foods Trading and Procurement Limited Hongkong HKD  100  

Arla Foods Sdn. Bhd.  Malaysia MYR  100  

Arla Foods Corporation   Filippinerna PHP  100  

Arla Foods Limited   Ghana GHS  100  

Arla Global Dairy Products Ltd. Nigeria NGN  100  

Arla Global Development Company Ltd. Nigeria NGN  99  

TG Arla Dairy Products LFTZ Enterprise Nigeria NGN  50  

TG Arla Dairy Products Ltd. Nigeria NGN  100  

Arla For General Trading Ltd. Irak USD  51  

Arla Foods AB Sverige SEK  100  

Arla Gelfeortens AB Sverige SEK  100  

Årets Kock Aktiebolag Sverige SEK  67  

Arla Foods Russia Holding AB  Sverige SEK  100  

 

 

  Land Valuta 
Koncernan-

del 
        

Arla Foods amba   Danmark DKK % 

Arla Foods Inc. USA USD   100  

Arla Foods Production LLC   USA USD   100  

Arla Foods Transport LLC   USA USD   100  

Arla Foods Deutschland GmbH   Tyskland EUR   100  

Arla Foods Verwaltungs GmbH   Tyskland EUR   100  

Dofo Cheese Eksport K/S °  Danmark DKK   100  

Dofo Inc.  USA USD 100 

Aktieselskabet J. Hansen Danmark DKK   100  

J.P. Hansen USA Incorporated   USA USD   100  

AFI Partner ApS Danmark DKK   100  

Andelssmør A.m.b.a.  Danmark DKK 98 

Arla Foods AS Norge NOK   100  

Arla Foods Bangladesh Ltd.   Bangladesh BDT 51  

Arla Foods Dairy Products Technical Service (Beijing) Co. Ltd. Kina CNY   100  

Arla Foods FZE Förenade Arabemiraten AED   100  

Arla Foods Hellas S.A.   Grekland EUR   100  

Arla Foods Inc. Kanada CAD   100  

Arla Foods Logistics GmbH Tyskland EUR   100  

Arla Foods Mayer Australia Pty, Ltd.  Australien AUD 51  

Arla Foods Mexico S.A. de C.V.  Mexiko MXN   100  

Arla Foods S.A.  Spanien EUR   100  

 

 



 

Moderbolagets finansiella rapporter 

Koncernredovisningen representerar, i enlighet med § 149 i 

den danska årsredovisningslagen, ett utdrag ur Arlas fullstän-

diga årsredovisning. För att göra denna redovisning mer över-

skådlig och användarvänlig har vi valt att publicera en kon-

cernredovisning som inte innehåller de finansiella rapporterna 

för moderbolaget, Arla Foods amba. Moderbolagets årsrapport 

är en integrerad del av hela årsredovisningen och finns på 

www.arlafoods.com. Vinstdelning och efterlikvid från moder-

bolaget redovisas i avsnittet om eget kapital i koncernredovis-

ningen. Den fullständiga årsredovisningen innehåller uttalan-

den av styrelsen och direktionen, samt den oberoende revi-

sorns berättelse. 

 

  Land Valuta 
Koncernan-

del 
        

Arla Foods amba   Danmark DKK % 

Arla Foods France S.a.r.l. Frankrike EUR  100  

Arla Foods S.R.L.  Dominikanska rep. DOP  100  

Arla Foods SA  Polen PLN  100  

Arla Global Shared Services Sp. Z.o.o.  Polen PLN  100  

Arla Foods LLC   Förenade Arabemiraten AED  49  

Arla National Food Products Company LLC  Oman OMR  67  

Cocio Chokolademælk A/S  Danmark DKK  50  

Marygold Trading K/S ° Danmark DKK  100  

Mejeriforeningen Danmark DKK  89  

COFCO Dairy Holdings Limited**   Brittiska Jungfruöarna HKD  30  

Svensk Mjölk Ekonomisk förening Sverige SEK  75  

Svensk Mjölk AB Sverige SEK  100  

Lantbrukarnas Riksförbund upa** Sverige SEK  24  

Jörd International A/S  Danmark DKK  100  

Ejendomsselskabet Gjellerupvej 105 P/S Danmark DKK  100  

Svenska Ostklassiker AB  Sverige SEK  68  

Komplementarselskabet Gjellerupvej 105 ApS Danmark DKK  100  

PT Arla Foods Indonesia Indonesien IDR  100  

Arla Foods Arinco A/S Danmark DKK  80  

Green Fertilizer Denmark ApS ** Danmark DKK  25  

*Joint ventures 
**Intresseföretag 
° Enligt 5 § i den danska årsredovisningslagen upprättar bolaget ingen lagstadgad rapport. 
Dessutom äger koncernen ett antal enheter utan väsentlig verksamhet. 

 



 

I dag har styrelsen och direktionen diskuterat och godkänt Arla 

Foods ambas årsredovisning för räkenskapsåret 2022. Årsrap-

porten har upprättats i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU, samt de yt-

terligare upplysningskraven i den danska årsredovisningslagen 

(Årsregnskabsloven). 

Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och moder-

bolagets finansiella rapporter ger en sann och rättvisande bild 

av koncernens och moderbolagets finansiella ställning den 

31 december 2022 samt av resultatet av koncernens och mo-

derbolagets verksamhet och kassaflöde för räkenskapsåret 

1 januari till 31 december 2022.  

Det är vår uppfattning att förvaltningsberättelsen (som gäller 

sidan 4 till 65) ger en sann och rättvisande bild av utveckl-

ingen av koncernens och moderbolagets finansiella ställning, 

aktiviteter och ekonomiska omständigheter, årets resultat och 

kassaflöde samt en beskrivning av de mest betydande risker 

och osäkerhetsfaktorer som koncernen och moderbolaget 

står inför. 

Arlas ESG-rapportering har upprättats i enlighet med Arlas re-

dovisningsprinciper för ESG. Det är vår uppfattning att rappor-

teringen ger en sann och rättvisande bild och en rimlig pre-

sentation av koncernens ESG-resultat i enlighet med dessa 

principer. 

 

Årsredovisningen överlämnas för godkännande vid represen-

tantskapets möte. 

Aarhus, 8 februari 2023 

  

Peder Tuborgh 
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Utlåtande 
Vi har granskat koncernredovisningen och moderbolagets fi-

nansiella rapporter för  

Arla Foods amba för perioden 1 januari–31 december 2022 

som omfattar resultaträkning, rapporten över totalresultat, ba-

lansräkning, rapporten över förändringar av eget kapital, 

kassaflödesanalys och noterna, inklusive en sammanfattning 

av väsentliga redovisningsprinciper för såväl koncernen som 

moderbolaget. Koncernredovisningen och moderbolagets fi-

nansiella rapporter har upprättats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards (IFRS), som godkänts av EU, 

samt de ytterligare upplysningskraven i den danska årsredovis-

ningslagen (Årsregnskabsloven).  

Det är vår uppfattning att koncernredovisningen och moder-

bolagets finansiella rapporter ger en sann och rättvisande bild 

av koncernens och moderbolagets finansiella ställning den 31 

december 2022 samt av resultatet av koncernens och moder-

bolagets verksamhet och kassaflöde för räkenskapsåret 1 ja-

nuari–31 december 2022 i överensstämmelse med IFRS som 

godkänts av EU och de ytterligare upplysningskraven i den 

danska årsredovisningslagen. 

Grund för utlåtande 
Vi har genomfört granskningen i enlighet med International 

Standards on Auditing (ISA) och de ytterligare krav som gäller i 

Danmark. Vårt ansvar enligt de standarderna och kraven besk-

rivs mer utförligt i avsnittet om revisorns ansvar för gransk-

ningen av koncernredovisningen och moderbolaget (här ne-

dan tillsammans ”de finansiella rapporterna”) i rapporten. Vi 

anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Oberoende 

Vi är oberoende av koncernen i enlighet med IESBA-koden (In-

ternational Ethics Standards Board for Accountants’ Internat-

ional Code of Ethics for Professional Accountants) och de yt-

terligare etiska krav som gäller i Danmark, och vi har fullgjort 

våra övriga etiska skyldigheter i enlighet med dessa krav och 

IESBA-koden.  

Uttalande om förvaltningsberättelsen 
Ledningen är ansvarig för förvaltningsberättelsen. 

Vårt utlåtande om de finansiella rapporterna omfattar inte för-

valtningsberättelsen, och vi gör därför inget uttalande avse-

ende denna. 

I samband med vår granskning av de finansiella rapporterna är 

vårt ansvar att läsa förvaltningsberättelsen och då beakta om 

förvaltningsberättelsen i något väsentligt hänseende inte 

stämmer överens med de finansiella rapporterna eller de kun-

skaper som vi inhämtat under revisionen, eller på annat sätt vi-

sar sig vara väsentligen felaktiga.  

Dessutom är det vårt ansvar att ta ställning till om förvaltnings-

berättelsen ger den information som krävs enligt den danska 

årsredovisningslagen. 

Baserat på vår granskning drar vi slutsatsen att förvaltningsbe-

rättelsen stämmer överens med de finansiella rapporterna och 

har upprättats i enlighet med kraven i den danska årsredovis-

ningslagen. Vi har inte identifierat några väsentliga felaktig-

heter i förvaltningsberättelsen.  

Ledningens ansvar för de finansiella 
rapporterna 
Ledningen är ansvarig för upprättandet av en koncernredovis-

ning och finansiella rapporter för moderbolaget som ger en 

sann och rättvisande bild i enlighet med IFRS, som antagits av 

EU, samt de ytterligare kraven i den danska årsredovisningsla-

gen och för den internkontroll som ledningen bedömer som 

nödvändig för att möjliggöra upprättande av finansiella rappor-

ter för moderbolaget som är fria från väsentliga felaktigheter, 

vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel. 

Vid upprättandet av de finansiella rapporterna är det ledning-

ens ansvar att bedöma koncernens och moderbolagets för-

måga att fortsätta bedriva sin verksamhet och att lämna upp-

lysningar om relevanta frågor och att använda fortlevnadsprin-

cipen som grund för upprättandet av de finansiella rappor-

terna, om inte ledningen antingen väljer att likvidera koncer-

nen eller moderbolaget eller upphöra med verksamheten, el-

ler inte har några andra realistiska möjligheter än att göra så. 

Revisorns ansvar för granskningen av 
de finansiella rapporterna 
Vårt mål är att med rimlig säkerhet kunna uttala oss om att det 

i de finansiella rapporterna som helhet inte förekommer vä-

sentliga fel, oavsett om dessa är avsiktliga eller oavsiktliga, och 

lämna en revisionsberättelse som inkluderar vårt uttalande. 

Rimlig säkerhet är en hög säkerhetsnivå, men inte en garanti 

för att en revision i enlighet med ISA och de ytterligare krav 

som gäller i Danmark alltid kommer att leda till att en väsentlig 

felaktighet upptäcks. Felaktigheter kan vara avsiktliga eller 

oavsiktliga och anses väsentliga om de enskilt eller tillsam-

mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 

som användare fattar på grundval av de finansiella rappor-

terna. 

Som en del av en revision som genomförts i enlighet med ISA 

och de ytterligare krav som gäller i Danmark använder vi oss av 

vårt professionella omdöme och har ett kritiskt förhållnings-

sätt under revisionen. Vi 

· Identifierar och bedömer också riskerna för väsentliga felak-

tigheter i de finansiella rapporterna, avsiktliga eller oavsikt-

liga, utformar och utför revisionsförfaranden som svarar mot 

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 

och lämpliga för att vi ska kunna göra ett uttalande. Risken 

för att inte upptäcka en avsiktlig väsentlig felaktighet är 

högre än för ett oavsiktligt fel, eftersom avsiktliga felaktig-

heter kan innefatta samverkan, förfalskning, avsiktliga ute-

lämnanden, missvisande framställningar eller åsidosättande 

av interna kontroller. 

· Inhämtar en förståelse för interna kontroller som är rele-

vanta för revisionen för att utforma revisionsförfaranden som 

är lämpliga i sammanhanget, men inte för att lämna ett utta-

lande om effektiviteten i koncernens och moderbolagets in-

terna kontroll. 

· Utvärderar lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-

vänds och rimligheten i ledningens uppskattningar och till-

hörande upplysningar. 

· Drar en slutsats avseende lämplighetens i ledningens an-

vändning av fortlevnadsprincipen som grund för upprättan-

det av de finansiella rapporterna och om det baserat på de 

inhämtade revisionsbevisen finns en väsentlig osäkerhet rö-

rande händelser eller förhållanden som kan göra det tvek-

samt om koncernen och moderbolaget har förmåga att fort-

sätta bedriva sin verksamhet. Om vi drar slutsatsen att det fö-

religger en väsentlig osäkerhet måste vi dra uppmärksamhet 

till de tillhörande upplysningarna i de finansiella rapporterna, 

eller, om upplysningarna inte är tillräckliga, ändra vårt utta-

lande. Vår slutsats baseras på de revisionsbevis som inhäm-

tats till och med datum för revisionsberättelsen. Framtida 

händelser eller förhållanden kan dock göra att koncernen 

och moderbolaget inte kan fortsätta bedriva verksamheten. 



· Utvärderar den övergripande presentationen av, strukturen 

hos och innehållet i de finansiella rapporterna, däribland 

upplysningarna, och huruvida de finansiella rapporterna re-

presenterar de underliggande transaktionerna och händel-

serna på ett sätt som ger en sann och rättvisande bild. 

· Vi inhämtar tillräckligt ändamålsenliga revisionsbevis rö-

rande enheternas finansiella information eller koncernens 

affärsaktiviteter för att kunna lämna ett uttalande om kon-

cernredovisningen. Vi är ansvariga för riktningen, tillsynen 

och utförandet av koncernrevisionen. Vi har hela ansvaret för 

vårt revisionsuttalande. 

Vi kommunicerar med dem som är ansvariga för styrning rö-

rande bland annat den planerade omfattningen av och tid-

punkten för revisionen och väsentliga iakttagelser, däribland 

väsentliga brister i internkontrollen som vi identifierar under 

vår revision. 

Aarhus, 8 februari 2023  

EY Godkendt Revisionspartnerselskab 

CVR-nr 30 70 02 28 

 

Henrik Kronborg Iversen, 

Auktoriserad revisor 

MNE-nr 24687 

 Jes Lauritzen 

Auktoriserad revisor 

MNE-nr 10121 

 

 



 

 
Arla har tillverkat mjölkprodukter för barn i 30 år och 
gjort det lilla extra för att förse kommande generat-

ioner med ekologiska och naturliga nyttigheter. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

Inom Arla anser vi att nyckeln till att minska vårt klimatavtryck 

är att vi är vetenskapsbaserade och datadrivna. Vetenskapen 

utvecklas snabbt och vi strävar efter att alltid använda bästa 

tillgängliga data och metoder. Effekterna av uppdateringar av 

metoder och datakällor ingår i de rapporterade siffrorna. Vi 

uppnår ”rimlig säkerhet” om vår fullständiga uppsättning ESG-

data inklusive utsläpp av växthusgaser inom scope 1, 2 och 3.  

Enligt den senaste kvantifieringen från 2022 av Arlas klimatpå-

verkan låg utsläppen på 3 respektive 1 procent för scope 1 re-

spektive 2. Scope 3-utsläppen stod för 96 procent av Arlas kli-

matpåverkan. Mjölkproduktionen på gårdarna (däribland me-

tan från korna och foder- och fodertransportrelaterade ut-

släpp) stod för 81 procent av de totala utsläppen av scope 3. 

 

  

 

Gårdarna (81%) 
Vassle från externt ursprung (10%) 
Förpackningar (2%) 
Transport (service), 
avfall och övrigt (3%) 
 

Köpt energi  

Transport 
(egen flotta) 
Produktion  



 

Utveckling för utsläpp av växthusgaser 
För att följa upp framstegen mot utsläppsminskningsmålen 

beräknas utsläppen av växthusgaser (uttryckt i CO₂-ekvivalen-

ter, CO₂e) varje år. CO₂e är indelat i tre scope, enligt metoden 

för GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate 

Standard). I Arlas Science Based Targets ingår inte köp av kolk-

rediter för att minska CO₂e-utsläppen. 

Under 2022 minskade våra CO₂e-utsläpp inom scope 1+2 

med 4 procentenheter, vilket ledde till en total minskning 

med 29 procent jämfört med 2015. Minskningen var ett resul-

tat av energioptimeringar på anläggningar, något lägre mjölk-

volymer som delvis vägdes upp av förändringar i vår produkt-

ionsmix till mer energiintensiva produkter, som mjölkpulver. 

Du kan läsa mer om energioptimeringsåtgärder under 2022 

på sidan 36, och om våra framsteg mot vårt mål för förnybar el 

på sidan 41. 

Scope 3-utsläppen per kilo mjölk och vassle minskade med 2 

procentenheter 2022, vilket ledde till en total minskning mot 

vårt mål för 2030 på 9 procent jämfört med referensåret 

2015. Utsläppen i scope 3 per kilo mjölk och vassle uppgick till 

1,18 kilo. Utsläppen specifikt från Arlas ägare uppgick till 1,12 

kilo CO₂e per kilo ägarlevererad mjölk. För mer information om 

åtgärder för att nå målet, se sidan 36.  

Utsläppen från förpackningar och transporter ökade på grund 

av förändringar i utsläppsfaktorer, vilket delvis vägdes upp av 

lägre förpackningsvolymer på grund av en övergång av försälj-

ningen från dagligvaruhandel till industriprodukter.  

2022 minskade de totala C0₂e-utsläppen till 19 102 miljoner 

kilo jämfört med 19 783 miljoner kilo föregående år. Utveckl-

ingen förklaras av utsläppsminskningar på gårdarna, lägre 

mjölkvolymer och minskade scope 2-utsläpp som delvis väg-

des upp av ökade inköp av vassle till ingrediensverksamheten. 

Utveckling för CO2e-utsläpp 

(Miljoner kilo) 

 
 2021 Scope 1 Scope 2 Scope 3 

Mjölk 

Scope 3 

Vassle 

Scope 3  

Övriga 

2022 

        
 

19,783 30

-68

-815

108 63 19,102

-3.4%

ESG Tabell 1.1.a Utsläpp av växthusgaser  
            

(miljoner kilo) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

CO₂e scope 1+2 marknadsbaserat 695  733  751  862  946  

CO₂e-minskning scope 1+2 (referensvärde: 
2015) -29% -25% -24% -12% -4% 

CO₂e scope 3 från ägarlevererad mjölk (kilo)   1,12    1,15    1,15    1,15    1,14  

Co₂e scope 3 per kilo mjölk och vassle (kilo)   1,18    1,20    1,21    1,21    1,20  

CO₂e-minskning inom scope 3 per kilo mjölk 
och vassle (referensvärde: 2015)¹ -9% -7% -7% -7% -7% 

¹Beräkningen av CO₂e-utsläpp 2015 baserades på nationella statistiska uppgifter, som var den bästa tillgängliga källan vid den tidpunk-
ten. Under 2016 började vi göra klimatmätningar på Arlagårdar och ersatte successivt nationella statistiska data med Arlaspecifika data i 
beräkningsmodellen för CO₂e. Läs mer på sidan 131. 

 

ESG Tabell 1.1.b Utsläpp av växthusgaser           
            

(miljoner kilo) 2022² 2021 2020 2019 2018 
            

Produktion 399  368  381  366  400  

Transport 78  79  93  97  90  

CO₂e scope 1 477  447  474  463  490  

            

CO₂e scope 2 – marknadsbaserat 218  286  277  399  456  

            

Mjölk   15 571    16 386    16 645    16 524    16 548  

Externt inköpt vassle   1 859    1 751    1 133    1 032    1 162  

Förpackning 444  417  396  384  383  

Köpta varor och tjänster (kategori 1)   17 874    18 554    18 174    17 940    18 093  

Bränsle- och energirelaterad verksamhet (kate-
gori 3) 177  125  120  110  108  

Uppströms transport och distribution (kategori 
4) 346  347  306  312  326  

Avfall som genereras i verksamheten (kategori 
5) 10  24  25  25  26  

CO₂e scope 3³   18 407    19 050    18 625    18 387    18 553  

Totalt CO₂e   19 102    19 783    19 376    19 249    19 499  

CO₂e scope 2 – platsbaserat 165  243  237  274  263  

Summa CO₂e – platsbaserat   19 049    19 740    19 336    19 124    19 306  

²2022 bytte Arla leverantör av utsläppsfaktorer från Sphera till Quantis på grund av att leverantören inte längre erbjuder utsläppsfaktor-
tjänster. Historiska siffror 2015–2021 justerades inte. Effekterna på CO₂e för 2021 med hjälp av 2022 års utsläppsfaktorer var: Förpack-
ningar (del av kategori 1): +43 miljoner kilo, kategori 3: +16 miljoner kilo, kategori 4: +7 miljoner kilo, kategori 5: -15 miljoner kilo. 
***Scope 3-utsläpp från kategorierna 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 och 15 är oväsentliga för Arlas scope 3-utsläpp och ingår därför inte i utsläpps-
siffrorna i ESG Tabell 1.1. De kategorier som nämns ovan svarar för mindre än 0,6 procent av Arlas scope 3-utsläpp. Kategorierna 10, 11 
och 14 är inte tillämpliga för Arla mot bakgrund av produkternas art och Arlas affärsmodell.  



 

 

Redovisningsprinciper 
Beräkning av CO₂-ekvivalenter 

Växthusgaser är gaser som bidrar till uppvärmningen av klima-

tet genom att absorbera infraröd strålning. Förutom den väl-

kända koldioxiden (CO₂) förekommer två andra viktiga växthus-

gaser i samband med mejeriproduktion: Metan (CH4) och lust-

gas (N₂O). För att beräkna Arlas totala utsläpp av växthusgaser 

omvandlas olika utsläpp till koldioxidekvivalenter (CO₂e). Om-

vandlingen av olika gaser återspeglar deras globala uppvärm-

ningspotential.  

Effekten hos de olika gaserna beräknas enligt följande (baserat 

på IPCC1 Fifth Assessment Report, Climate Change 2013): 

1 kilo koldioxid (CO₂) = 1 kilo CO₂e 

1 kilo metan (CH₄) = 28 kilo CO₂e 

1 kilo lustgas (N₂O) = 265 kilo CO₂e 

 

Merparten av Arlas utsläpp är metan från matsmältning och 

gödsellagring samt lustgas från gödningsmedel och gödselan-

vändning. Utsläppen av växthusgaser kategoriseras i tre scope 

beroende på var de förekommer i värdekedjan och vilken kon-

troll företaget har över dem. 

 
 

Scope 1 – alla direkta utsläpp 

Scope 1-utsläpp avser verksamhet under koncernens kontroll. 

Det omfattar transport med Arlas fordon och direkta utsläpp 

från Arlas produktionsanläggningar. Scope 1-utsläpp beräknas 

i enlighet med den metod som anges under Corporate Stan-

dard i GHG-protokollet, dvs. genom att tillämpa utsläppsfak-

torerna på Arlas specifika verksamhetsdata. 

 

 
 

Scope 2 – indirekta utsläpp 

Scope 2-utsläpp avser de indirekta utsläpp som orsakas av 

energi som Arla köper in, dvs. elektricitet eller värme. Scope 2-

utsläpp beräknas i enlighet med den metod som anges under 

Corporate Standard i GHG-protokollet, dvs. genom att tillämpa 

emissionsfaktorerna på Arlas specifika verksamhetsdata. 

2020 bytte Arla från platsbaserad scope 2-rapportering till 

marknadsbaserad rapportering och uppdaterade 2015 års re-

ferensvärden. Den marknadsbaserade fördelningsmetoden 

återspeglar utsläppen från de specifika el- och andra avtalsin-

strument som Arla köper, som kan skilja sig från de genom-

snittliga el- och andra energikällorna i ett specifikt land. Detta 

gör det möjligt för Arla att köpa el och andra avtalsinstrument 

som släpper ut mindre växthusgaser än genomsnittet i landet. 

I enlighet med GHG-protokollet redovisar Arla scope 2-utsläpp 

enligt både den marknadsbaserade och platsbaserade meto-

den (även känd som dubbelrapportering). 

 

 
 

Scope 3 – alla andra indirekta utsläpp 

Scope 3-utsläpp avser utsläpp från källor som Arla inte äger el-

ler kontrollerar direkt. De omfattar utsläpp från inköpta varor 

och tjänster (till exempel mjölkråvara som köpts in från ägare 

och kontraktsleverantörer, vassle, inköpta förpackningar eller 

transport), men även avfallshantering från produktionsanlägg-

ningar. Scope 3-utsläpp beräknas i linje med GHG-protokollet, 

dvs. genom att tillämpa utsläppsfaktorerna på Arlas specifika 

verksamhetsdata. 

Utsläpp från vassle avser externt inköpt vassle för Arla Foods 

Ingredients (AFI). Inkluderat vassle är standardiserat och om-

räknat baserat på mjölkens fasta innehåll för att beakta skillna-

den i kvalitet och fraktioner som köpts in hos Arla. Utsläppsfak-

torn avseende externt inköpt vassle låg oförändrat på 1,0, en 

konservativ uppskattning (Flysjö, 2012).  

Arla samlar in data från transport- och förpackningsleverantö-

rer som täcker minst 95 procent av utgifterna, och baserat på 

insamlade uppgifter skalas utsläppen upp till 100 procent. Bio-

gena utsläpp redovisas för närvarande inte i ESG-avsnittet, 

men kommer att redovisas från 2023. För transport, produkt-

ion och förpackningar tillhandahålls utsläppsfaktorer från 

Quantis, ett branschledande konsultföretag. Utsläppsfak-

torerna uppdateras årligen till de senaste nivåerna. Utsläpps-

faktorer på gårdsnivå erhålls från 2.-0 LCA Consultants. För ej 

ägarlevererad mjölk var utsläppsfaktorerna oförändrade på 

2015 års nivåer. 

 

  

1 IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är FN:s organ för bedömning av 

vetenskapen om klimatförändringar. 

 

 

 



 

 

 

 

Scope 3 – utsläpp på gårdar 

Scope 3-utsläpp från mjölkråvara beräknas i enlighet med In-

ternational Dairy Federations riktlinjer för klimatutsläpp från 

mejeriprodukter (IDF 2015). Verktyget som används för att be-

räkna klimatutsläppen från mjölk bygger på en attributionell 

livscykelanalys (LCA) som har utvecklats under det senaste de-

cenniet i samarbete med 2.-0 LCA Consultants, ett danskt kon-

sultföretag som bildats av forskare. För detaljerade beskriv-

ningar av metodiken, se Schmidt och Dalgaard (2021). Ut-

släppsfaktorer på gårdsnivå erhålls också från 2.-0 LCA Consul-

tants. Icke ägarbaserade mjölkutsläpp beräknas genom att 

mjölkvolymen multipliceras med emissionsfaktorer baserade 

på nationella varulagerdata och inte Arlaspecifika data. Beräk-

ningarna baseras på en tidigare version av jordbruksverktyget 

enligt IDF 2010 (Dalgaard R, Schmidt J, Cenian K, 2016). 

Utsläpp relaterade till mjölkråvara omfattar utsläpp både på 

och utanför gården. Utsläppen avser kons fodersmältning, pro-

duktion och inköp av foder, gödsellagring, energianvändning, 

kapitalvaror och mulljordar. Utsläpp relaterade till foder inklu-

derar gödningsmedel för egenodlat foder och inköpt foder 

samt transport av inköpt foder. Gödsellagring kan leda till ut-

släpp av metan och lustgas. Mängden utsläpp varierar bero-

ende på hur gödseln täcks och om den används för biogaspro-

duktion. Mulljordar är våtmarker med hög CO₂e-halt. När jordar 

dräneras och används i växtodling frigörs CO₂ och N₂O. Ut-

släppssiffran avseende mjölkråvara i denna rapport är det vik-

tade genomsnittliga utsläppet per kilo mjölk, beräknat på går-

darnas klimatdata som har validerats av externa klimatrådgi-

vare, multiplicerat med Arlas invägda mjölkråvara justerad för 

fett och protein. Gårdsdata som validerats av externa klimatex-

perter är statistiskt representativa för alla Arlagårdar.  

 

 
Osäkerheter och bedömningar 
Under 2022 skickade 95 procent av Arlas aktiva ägare, omfat-

tande 99 procent av den ägarlevererade mjölkvolymen, in 

data för en detaljerad klimatberäkning (bönderna får en ersätt-

ning på 1 eurocent/kilo mjölk när de fyller i datan). Deras svar 

validerades av externa klimatrådgivare. Denna rapport innehål-

ler endast externt validerade data som 2022 omfattade alla 

gårdar som lämnade in en klimatberäkning. 

Ägarna genomför klimatberäkningen en gång om året baserat 

på uppgifter från deras senaste räkenskapsår. Detta kan variera 

från gård till gård, eftersom vissa har räkenskapsår som löper 

från januari till december, medan andra löper från juli till juni. 

Därför baseras inte de siffror som presenteras nödvändigtvis 

på gårdsdata från samma period. Merparten av uppgifterna, 61 

procent, avser perioden 1 januari 2021 till 31 december 2021, 

medan 11 procent avser tidigare perioder.  

En osäkerhetsanalys har gjorts för att förstå de största osäker-

hetsområdena relaterade till egenrapporterade uppgifter om 

utsläpp från gårdar. Analysen var centrerad kring fyra nyckel-

faktorer: besättning, foder, grödor och gödselhantering och 

fokuserade på de parametrar som har störst inverkan på ut-

släppen på gården. Analysen kom fram till att data kan vara fel-

aktiga, ända upp mot 10–12 procent, men bara om gården 

från början hade höga utsläpp och påstod sig byta från ingen 

biogasbehandling till full biogasbehandling av flytgödsel.  

Mindre gårdar och gårdar som använder omfattande betessy-

stem mäter inte alltid mängden foder som korna äter eller 

torrsubstanshalten hos gräset på fälten. För att göra det möj-

ligt för dessa gårdar att rapportera innehåller systemet en mo-

dell som beräknar foderförbrukning baserat på besättnings-

storlek och mjölkavkastning. 

Rapporteringen om mulljordar är ett utvecklingsområden och 

är fortfarande föremål för större osäkerhet än andra områden. 

På grund av dess relativt höga klimatpåverkan kan osäkerheter 

relaterade till mulljordar ha betydande inverkan på den totala 

rapporterade siffran för växthusgaser. Risken för fel minimeras 

genom att externa klimatrådgivare validerar data med stöd av 

automatiserade statistiska kontroller av avvikande värden. Alla 

avvikande värden flaggas och måste kontrolleras av rådgivaren 

innan resultatet av klimatberäkningen blir tillgängligt. Siffrorna 

släpps endast till rapportering efter grundlig genomgång. 

Metoderna som används för att beräkna utsläppen på gårdar 

utvecklas över tid. För närvarande ingår inte faktorer som po-

tentiellt skulle kunna sänka de totala nettoutsläppen, som ko-

linlagring och ändringar av direkt markanvändning på gården. 

IDF 2015 föreslår att ändringar av direkt markanvändning ska 

inkluderas i beräkningarna. 

Basåret för vårt Science Based Target scope 3 är 2015. För att 

beräkna referensvärdet samt följa upp minskningsmålet an-

vändes samma metod och verktyg, men den datatyp som an-

vändes skilde sig åt. För 2015 års referensvärde användes nat-

ionella statistiska uppgifter för 2012, vilket var de bästa till-

gängliga uppgifterna vid den tidpunkten. Från 2016 ersattes 

den nationella statistiken successivt av data från klimatberäk-

ningar på Arlagårdar. Ändringen gjordes för Danmark, Storbri-

tannien och Sverige 2016, Tyskland 2019 och resterande 

ägarländer 2020. Rapporteringsåret 2020 var första gången 

när de flesta Arlagårdar ingick. De gårdsspecifika uppgifterna 

ligger alltid ett till två år efter, varför rapporteringen för 2022 

baserades på gårdsdata främst från 2021. 

En annan osäkerhetsfaktor gäller datainsamling avseende för-

packningar och transporter från leverantörer. Varje kvartal 

skickar Arla en detaljerad begäran till våra leverantörer om att 

tillhandahålla nödvändiga uppgifter, tillsammans med en ma-

nual om hur de fyller i den tillhörande dokumentationen. Ma-

nuella dataposter från olika källor är tydliga risker för datakvali-

teten. En rigorös intern valideringsprocess i två steg har införts 

för att minimera risken för rapporteringsfel.  

  

 

 

 
Övriga utsläpp, 1 procent, omfattar kapitalvaror och destruktion av kadaverrester. 



 
Utveckling för förnybar el 
Under 2022 satte Arla ett mål om att köpa 100 procent förny-

bar el i Europa till slutet av 2025. Övergången till förnybar el är 

ett viktigt nyckelområde för att uppnå Arlas klimatambition 

och för att minska klimatavtrycket från scope 1- och 2-utsläpp 

med 63 procent till 2030. 

En gedigen plan för att nå 2025-målet finns på plats. Den om-

fattar ett antal redan ingångna energiköpsavtal som rör el pro-

ducerad från sol- och vindenergi på kärnmarknaderna i EU. Läs 

mer om kontobehandlingen av elköpsavtal på sidan 77. 

Andelen förnybar elektricitet ökade till 62 procent under 2022 

jämfört med 42 procent föregående år. Ökningen var ett resul-

tat av ett medvetet val att köpa fler certifikat för förnybar el för 

att täcka negativ klimatpåverkan relaterad till tillfällig över-

gång från naturgas till olja. Omställningen från naturgas till olja 

gjordes som en nödåtgärd för att säkerställa kontinuitet i livs-

medelsleveranserna och minska beroendet av naturgas i 

Europa. Företagets långsiktiga ambition att ställa om till förny-

bar energi påverkades inte av omställningen. Arla planerar att 

återgå till att använda naturgas så snart situationen tillåter. 

Den förnybara elen omfattade certifikat för egenproducerad el 

från biogas, elcertifikat som köpts från ägare och öppna mark-

nadscertifikat. 

 
Redovisningsprinciper 
El som köps till Arlas produktionsanläggningar och lager kom-

mer från olika källor. På vissa anläggningar är den 

egenproducerad från biogas, biomassa eller naturgas, medan 

majoriteten av anläggningarna köper el från det lokala elnätet. 

Andelen förnybar el beräknas som andelen förbrukad el, både 

köpt och egenproducerad, som kommer från förnybara ener-

gikällor eller certifikat för förnybar el. 

Andelen förnybar el 2022 följer RE100-riktlinjerna. Arla följer 

marknadsbaserad redovisning och redovisar köp av förnybar el 

genom avtal, dvs. certifikat. Den förnybara mixen i den el som 

inte omfattas av certifikat beräknas med hjälp av en rest-

mixfaktor som levereras av Quantis. 

Vissa av Arlas anläggningar producerar och säljer överskottsel. 

Den sålda elen undantogs från beräkningen. De uppgifter som 

presenteras i ESG Tabell 1.2 registreras på månadsbasis och 

baseras främst på fakturainformation och automatiska mätar-

avläsningar på respektive anläggning och därför är det mycket 

låg osäkerhet kopplad till denna siffra.  

 

 

  

ESG Tabell 1.2 Elförbrukning i Europa 
            

(1 000 MWh) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Icke förnybara källor  401   613   605      

Förnybara källor  638   416   428      

Total elförbrukning  1 039   1 029   1 033      

Andel förnybar el 61% 40% 41%     

  

 

  

 

Ett sätt att säkra förnybar el för vår verksamhet är att köpa ur-

sprungsgarantier (GoO) direkt från våra ägare. Det ger våra gårdar 

ett bättre pris för deras energi och Arla får tillgång till ytterligare 

certifikat. 

  

 

 

 

 

 

 



Stabil utveckling för fast avfall 
Avfall som inte kan återvinnas genom återvinning, återanvänd-

ning eller kompostering påverkar miljön. Arla strävar hela tiden 

efter att öka produktionseffektiviteten på anläggningarna, 

minska avfallet under hela produktions- och transportproces-

sen och att arbeta med leverantörer av avfallshantering för att 

minska avfallet samt förbättra avfallshanteringen. 

Under 2022 minskade det fasta avfallet till 31 460 ton jämfört 

med 33 500 ton föregående år, främst drivet av lägre volymer 

avfall för återvinning på våra anläggningar i Tyskland och Stor-

britannien, delvis balanserat av ökat avfall för återvinning och 

deponering vid vår produktionsanläggning i Bahrain. Farligt av-

fall minskade till nivåerna före covid-19-pandemin. 

För närvarande redovisar Arla endast fast avfall i ESG Tabell 

1.3., vilket endast utgör en liten del av Arlas totala avfall. Andra 

avfallstyper är produktavfall och slam. Arla arbetar för att ytter-

ligare förbättra noggrannheten och effektiviteten i rapporte-

ringen av matsvinn med målet att inkludera matsvinn i ESG-

rapporteringen. 

 

Redovisningsprinciper 
Fast avfall definieras som produktionsmaterial som inte längre 

är ägnat för sin ursprungliga användning och som måste åter-

vinnas (t.ex. återvunnet, återanvänt eller komposterat) eller 

som inte återvinns (t.ex. deponering). Detta inbegriper förpack-

ningsavfall, farligt och övrigt icke-farligt avfall. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Information om fast avfall hämtas från externa avfallshante-

rare varje månad. För Danmark och Sverige är datainsamlingen 

automatiserad. För övriga länder är data baserade på manuell 

inmatning per anläggning, vilket ökar risken för fel. Det finns 

relevanta kontroller för att minska risken för fel. 

Vattenförbrukningens utveckling 
Att erbjuda tillgång till rent vatten är en viktig del av Arlas mil-

jöambition och därför är en minskning av vattenförbrukningen 

och förbättrad vattenreningsteknik på produktionsanlägg-

ningar ett centralt fokusområde. 

Under 2022 minskade vattenförbrukningen inom Arla med 1 

procent jämfört med föregående år. Minskningarna skedde på 

de flesta europeiska anläggningar, men uppvägdes delvis av 

ökningar på anläggningarna inom International. Minskningen 

kan delvis förklaras av något lägre produktion och även av en 

förändring i produktionsmixen. 

 

Redovisningsprinciper 
Vattenförbrukningen omfattar allt vatten som köps in från ex-

terna leverantörer och vatten från interna brunnar på produkt-

ionsanläggningar, lager och logistikterminaler. Vatten från ex-

terna brunnar inkluderar vatten som köpts från externa leve-

rantörer före intern behandling. Vatten från interna brunnar 

avser brunnar på anläggningar och uppmäts före intern be-

handling. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Vattenförbrukningsdata baseras på manuella indata på må-

nadsbasis från anläggningarna. Det externt inköpta vattnet 

kontrolleras mot leverantörsdata, medan vatten från interna 

brunnar hämtas från manuella mätaravläsningar. För att 

minska risken för manuella fel genomgår alla data en nog-

grann intern validering på plats och centralt. 

 

 

ESG Tabell 1.4 Vattenförbrukning           
            

(1 000 m³) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Vatten som köpts in externt   10 935    11 057    10 918    10 589    10 484  

Vatten från interna brunnar   7 829    7 803    7 745    7 470    7 600  

Totalt   18 764    18 860    18 663    18 059    18 084  
 

ESG Tabell 1.3 Fast avfall           
            

(ton) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Återvunnet avfall   19 442    21 640    21 402    21 651    20 233  

Avfall till förbränning med energiåtervinning   8 358    8 679    8 991    10 011    12 546  

Avfall för deponering   2 616    1 921    1 204  988  933  

Farligt avfall   1 034    1 260    1 378    1 063  888  

Totalt   31 450    33 500    32 975    33 713    34 600  
 



 
Utveckling för djurvälfärden 
Djurvälfärd har högsta prioritet för Arlas ägare och för Arla som 

företag. Arla har som mål att rapportera om de viktigaste åt-

gärderna för att beskriva och förbättra djurvälfärden. Nyckelta-

len för djurvälfärd inkluderar celltal, vilket är en bra indikator 

på sjukdom och stress hos kor, och fyra indikatorer kopplade 

till kornas fysiska utseende och välbefinnande. Indikatorerna 

är hull, renlighet, rörlighet och skador. Dessa indikatorer har 

tagits fram utifrån vetenskaplig forskning om de vanligaste 

problemen hos mjölkkor. 

Djurvälfärden på gården genomgår en extern revision minst en 

gång vart tredje år av ett världsledande kvalitetssäkrings- och 

revisionsföretag, SGS, som är specialiserat på djurvälfärd. An-

delen granskade gårdar var 38 procent under 2022, vilket 

motsvarade 3 170 revisioner. Resultatet av revisionen kan ut-

lösa en uppföljande revision om det finns stora problem eller 

flera mindre problem. Vid upprepade djurvälfärdsöverträdelser 

och bristande efterlevnad av kraven stoppar Arla hämtningen 

av mjölk från gården och i sällsynta, extrema fall avslutas med-

lemskapet. Under 2020 uppgraderades och harmoniserades 

revisionsprocessen i alla ägarländer för att säkerställa att alla 

revisorer följer samma förfarande och standarder överallt. Där-

för redovisas endast uppgifter för 2021–2022. 

Det genomsnittliga celltalet i Arlas geografiska områden mins-

kade med 4 procent till 184 000 celler/ml, den lägsta nivån på 

mer än sex år. 

 

 

Redovisningsprinciper 
Celltal (genomsnitt): 

Celltal i mjölk är främst vita blodkroppar. En förhöjd nivå av so-

matiska celler kan indikera inflammation (mastit) i kons juver, 

vilket orsakar djuret smärta och stress, och försämrar mjölk-

kvaliteten. Arla övervakar celltal (SCC) genom att analysera 

mjölk på tanknivå varje gång mjölk samlas in från gårdarna. Ni-

våerna rapporteras kontinuerligt för att skydda mjölkkvali-

teten. Siffran som rapporteras är ett vägt genomsnitt av Arlas 

hela invägda mjölkråvara under ett givet år. Celltal analyseras 

på flera laboratorier i våra ägarländer. Celltal över 300 ger 

sänkt mjölkpris till gården, medan ett tillägg ges för celltal un-

der 300. 

Revision av gårdar och djurbaserade indikatorer 

Djurvälfärdsförhållandena på alla Arlagårdar granskas regel-

bundet. En revision innebär en noggrann kontroll av besätt-

ningen och gården ur alla relevanta djurvälfärdsperspektiv. Re-

visionerna omfattar ordinarie revisioner (utförs vart tredje år), 

stickprovskontroller, uppstartsbesök, fokusrevisioner och sär-

skilda fokusrevisioner. Gårdar som genomgått revision definie-

ras som andelen ägare som fick minst en revision under 2022. 

En ägare skulle potentiellt kunna få mer än en revision per år 

om denne äger mer än en gård eller om ägaren får både en or-

dinarie revision och en stickprovsrevision. Uppföljningsrevis-

ioner ingår inte i siffran. 

Djurbaserade indikatorer utvärderade av revisorer 

De nyckeltal som redovisas i tabell 1.5 avser andelen grans-

kade gårdar utan stora problem som rapporteras inom varje 

kategori. När en revisor besöker gården görs ett urval från be-

sättningen. Urvalsstorleken varierar beroende på besättning-

ens storlek. Revisorn poängsätter korna i urvalet utifrån de fyra 

grundläggande välfärdsindikatorerna på en skala från 0–2, där 

0 betyder inga identifierade problem, 1 betyder mindre pro-

blem och 2 betyder stora problem. Resultaten rapporteras till 

Arla. Om revisorerna kommer fram till att mer än 5 procent av 

korna i urvalet är för magra, mer än 25 procent är för smutsiga, 

mer än 15 procent är halta eller mer än 10 procent har skador 

rapporterar de det som en stor djurvälfärdsincident till Arla. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
I Storbritannien inkluderar celltalet både kontraktsleverantö-

rer och ägare, men detta påverkar inte det totala celltalet. 

Gårdarna genomgår revision vart tredje år. En jämförelse på 

årsbasis kan därför påverkas mot bakgrund av att det inte är 

samma gårdar som granskas varje år. 

 
 

 

Vi mäter kornas allmänna välbefinnande med hjälp av fyra indi-

katorer som utvecklats utifrån vetenskaplig forskning om de 

vanligaste problemen hos mjölkdjur. 

 

 

  

 

ESG Tabell 1.5 Indikatorer för djurvälfärd 
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Celltal (tusen celler/ml) 184   191   194   196   198  

Andel granskade gårdar utan stora renlighetsproblem 98,6% 98,4% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora rörlighetsproblem 99,8% 99,5% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora problem med skador 100,0% 100,0% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora problem med kornas 
kroppshull 99,9% 99,8% - - - 

Kvoten är beräknad baserat på 3 170 Arlagården®-revisioner som utförts under 2022. 

 

Rena kor 

Rena kor löper 

en mindre risk 

att smittas  

av sjukdomar. 

 

Rörliga kor 

De går utan 

några pro-

blem och har 

ingen smärta i 

sina ben och 

klövar.  

Kor utan skador 

En skada på en ko  

kan vara en knöl, böld  

eller ett sår.   

Kor med lagom 

kroppshull 

Friska kor har den 

perfekta mängden 

fettreserv på sina 

kroppar – inte för lite 

och inte för mycket. 

 



 
Utveckling för antal medarbetare, 
heltidsekvivalenter 
Människorna är avgörande för Arlas framgång, så det är abso-

lut nödvändigt att veta hur koncernen fördelar dessa resurser 

över geografiska områden och tid. Det totala antalet hel-

tidsekvivalenter ökade med 1,4 procent jämfört med föregå-

ende år. Ökningen beror på investeringar i Arla Foods Ingredi-

ents, fortsatt insourcing av IT-aktiviteter och en satsning inom 

området jordbruk och hållbarhet. 

Under de senaste fem åren har nivån på heltidsekvivalenter 

ökat med i genomsnitt 2 procent per år. Siffrorna visar ett 

skifte från våra centrala europeiska marknader till Polen och 

internationella marknader (ingår i ”övriga länder” i tabell 2.1), 

särskilt till MENA. Detta stödjer Arlas strategiska plan att utöka 

den andel av verksamheten som finns utanför Europa, där till-

växtprognoserna är mer lovande. 

Andelen heltidsekvivalenter för arbetare uppgick till  

63 procent av de totala heltidsekvivalenterna den  

31 december 2022. 

 

Redovisningsprinciper 
Heltidsekvivalenter definieras som den avtalade arbetstiden 

för en anställd jämfört med ett heltidskontrakt i samma befatt-

ning och land. Siffran för heltidsekvivalenter används för att 

mäta den aktiva arbetsstyrkan som räknas i heltidstjänster.  

En heltidsekvivalent (FTE) på 1,0 motsvarar en heltidsanställd, 

medan en heltidsekvivalent på 0,5 motsvarar halvtid. 

Den genomsnittliga siffran för heltidsekvivalenter som redovi-

sas i not 1.2 i koncernredovisningen och i ESG not 2.1 beräk-

nas som en genomsnittlig siffra för varje juridisk enhet under 

året baserat på kvartalsmätningar i slutet av varje kvartal. 

Alla anställda ingår i siffran för heltidsekvivalenter, både fast 

anställda och anställda med tidsbegränsade avtal. Anställda på 

långledighet, t.ex. föräldraledighet, eller långtidssjukskrivna in-

går inte. 

Majoriteten av de anställda inom produktion och logistik klas-

sificeras som arbetare, medan anställda inom försäljning och 

administrativa funktioner klassificeras som tjänstemän. Förhål-

landet mellan tjänstemän och arbetare beräknas baserat på 

antalet heltidsekvivalenter per den 31 december. 

Medarbetardata hanteras centralt, i enlighet med dataskydds-

förordningen GDPR. Siffran för heltidsekvivalenter rapporteras 

internt månadsvis. För att förbättra datakvaliteten valideras 

data av respektive juridisk enhet kvartalsvis. 

 

  

 

ESG Tabell 2.1 Heltidsekvivalenter           
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Danmark  7 763   7 565   7 350   7 258   7 264  

Storbritannien  3 605   3 616   3 761   3 407   3 387  

Sverige  3 038   3 076   3 114   2 977   3 001  

Tyskland  1 570   1 590   1 632   1 681   1 759  

Saudiarabien  975   974   970   952   965  

Polen  617   582   529   511   463  

Nordamerika  536   501   479   477   502  

Förenade Arabemiraten  437   421   300   207   192  

Finland  373   364   336   319   325  

Nederländerna  370   349   351   339   327  

Bahrain  315   252   126  70    - 

Övriga länder¹  1 308   1 327   1 072   976   1 005  

Heltidsekvivalenter  20 907   20 617   20 020   19 174   19 190  

¹ Övriga länder inkluderar bland annat Belgien, Oman, Spanien, Nigeria, Frankrike och Australien.  



 
Utveckling för könsfördelning 
Stor mångfald bland personalen är nyckeln till Arlas framgång. 

Arlas policyer skiljer inte mellan män och kvinnor när det gäller 

befordringsmöjligheter eller lön, men kvinnor är underrepre-

senterade bland Arlas arbetare, och i mindre utsträckning även 

bland tjänstemännen. 

Arlas mål är att skapa en arbetsplats med en mångfaldig ar-

betsstyrka på alla chefsnivåer som främjar lika möjligheter 

oavsett bakgrund, kultur, religion, kön m.m. Policyer om 

mångfald, inkludering och mot trakasserier finns på plats för 

att hantera dessa frågor på ett strukturerat sätt och en vissel-

blåsarplattform gör det möjligt för anställda att rapportera alla 

typer av trakasserier. Våra råd på både lokal och global nivå bi-

drar också till att säkerställa att beslut som rör arbetsplatsen 

gynnar både medarbetarna och Arla. Läs mer om mångfald 

och inkludering inom Arla  

på sidan 51. 

Könsfördelning i styrelsen redovisas i ESG Not 3.1. 

Könsfördelning, alla anställda 

2022 var andelen kvinnor i heltidsekvivalenterna oförändrad 

jämfört med föregående år, på 27 procent. Läs mer om hur 

Arla arbetar med mångfald på sidan 51. 

Könsfördelning, nivån under koncernledningen 

Under 2022 innehades 28 procent av alla befattningar på ni-

vån under koncernledningen av kvinnor. Andelen ökade något 

jämfört med 26 procent 2021, men mer markant jämfört med 

17 procent 2018. 

Könsfördelning i koncernledningen 

2022 bestod koncernledningen av 13 procent kvinnor. Antalet 

kvinnor var oförändrat jämfört med föregående år, men ytterli-

gare en medlem, Executive Vice President Marketing and In-

novation, tillkom i koncernledningen under 2022. Eftersom en 

man tillsattes på tjänsten var andelen kvinnor något lägre 

2022 jämfört med 2021. Läs om könsfördelning i styrelsen på 

sidan 140. 

 

Redovisningsprinciper 
Könsfördelning, alla anställda 

Könsfördelning definieras som andelen kvinnor i förhållande 

till det totala antalet heltidsekvivalenter. Könsfördelningen ba-

seras på heltidsekvivalenter per den 31 december 2022. Den 

omfattar alla anställda, både arbetare och tjänstemän. 

Könsfördelning, nivån under koncernledningen 

Arlas könsfördelning i ledningen definieras som andelen kvin-

nor på nivån under koncernledningen mätt som heltidsekviva-

lenter den 31 december 2022. 

Könsfördelning i koncernledningen 

Könsfördelning i ledningen definieras som andelen kvinnor i 

koncernledningen (EMT) per den 31 december 2022. 

  

ESG Tabell 2.2.a Könsfördelning för alla anställda           
            

(alla anställda) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Total andel kvinnor 27% 27% 27% 27% 27% 

            
            
ESG Tabell 2.2.b Könsfördelning i ledningen           

(mångfald i ledningen) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Andel kvinnor på nivån under koncernledningen 28% 26% 15% 13% 17% 

            
            
ESG Tabell 2.2.c Könsfördelning i koncernledningen 

(mångfald i koncernledningen) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Andel kvinnor i koncernledningen (EMT) 13% 14% 14% 29% 29%  



  
Utveckling för lönekvoten efter kön 
Att betala lika lön för lika arbete oavsett kön är ett grundläg-

gande krav för ett etiskt och ansvarstagande företag. Inom 

Arla ska män och kvinnor med samma eller motsvarande jobb 

ligga på samma lönenivå. Detta säkerställs genom väldefinie-

rade och fasta löneintervall för alla jobbkategorier. Jämförbar-

heten mellan lönenivåerna för män och kvinnor följs upp varje 

kvartal för jämförbara befattningsnivåer. 

Upplysningen om lönekvoten mellan könen i tabell 2.3 är en 

indikator på var kvinnor är placerade i företagshierarkin. Arla 

siktar mot fullständigt rättvis behandling mellan könen, vilket 

skulle representeras av en lönekvot mellan könen på 1,0. Un-

der 2022 var medianlönen inom Arla för män 3 procent högre 

än medianlönen för kvinnor, vilket är oförändrat jämfört med 

förra året. 

 

Redovisningsprinciper 
Lönekvoten efter kön definieras som medianlönen för män di-

viderat med medianlönen för kvinnor. Den lön som används i 

beräkningen omfattar avtalsenlig grundlön medan pensioner 

och andra förmåner inte ingår. 

 

Osäkerheter och bedömningar 
Riktlinjerna för ESG-rapportering från CFA Society Denmark 

och Nasdaq rekommenderar att den totala personalstyrkan lik-

som bonus och pension ska ingå i ekvationen. Men på grund 

av databegränsningar är det bara lönekvoten efter kön för 

tjänstemän som ingår. Vi bedömer att klyftan för lönekvoten 

efter kön skulle bli mindre om arbetare inkluderades, eftersom 

män är överrepresenterade bland arbetare. De löneuppgifter 

som används avser avtalsenliga lönebelopp i slutet av mars 

2022 efter 2022 års lönejustering. 

 

 

 
Utveckling för personalomsättningen 
Att locka och behålla rätt personer är absolut nödvändigt för 

att Arlas verksamhet ska bli framgångsrik. Personalomsätt-

ningen visar fluktuationerna i arbetsstyrkan. Arla strävar efter 

en stabil omsättning och är medvetna om att en viss omsätt-

ning behövs för att förbli konkurrenskraftig och innovativ. 

Personalomsättningen var i stort sett oförändrad jämfört med 

föregående år med en total omsättning på 14 procent jämfört 

med 13 procent förra året. Den frivilliga omsättningen var sta-

bil på 10 procent, medan den ofrivilliga omsättningen var nå-

got högre och uppgick till 4 procent jämfört med 3 procent fö-

regående år. Om man tittar på en femårsperiod var nivåerna 

under 2022 och 2021 högre än tidigare år, vilket sannolikt på-

verkades av arbetskraftsbrist i vissa delar av Europa. 

 

Redovisningsprinciper 
Omsättningen är uppdelad i frivillig (dvs. den anställde väljer 

att lämna företaget) och ofrivillig (dvs. den anställde avskedas). 

Med en sådan differentiering är omsättningen en indikator för 

förmågan att behålla talanger inom Arla och indikerar även 

verksamhetens effektivitet. 

Personalomsättningen beräknas som förhållandet mellan det 

totala antalet anställda som lämnar företaget och det totala 

antalet anställda under samma period. Siffran avser antalet an-

ställda och inte heltidsekvivalenter. 

Omsättningen beräknas för alla som är fast anställda och in-

kluderar flera anledningar till att de slutar, däribland pension, 

avsked och uppsägning. En person anses ha lämnat företaget 

från den månad då lönen inte längre betalas ut (t.ex. kan vissa 

anställda ha rätt till ersättning under ett par månader efter  

avsked). 

  

ESG Tabell 2.4 Personalomsättning           
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Frivillig omsättning 10% 10% 6% 8% 8% 

Ofrivillig omsättning 4% 3% 4% 4% 4% 

Total omsättning 14% 13% 10% 12% 12% 
 

ESG Tabell 2.3 Lönekvot efter kön 
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Lönekvot efter kön (hierarkiska avvikelser)   1,03  1,03 1,05 1,05 1,06  



 
Återkallelse av produkter 
För Arla som globalt livsmedelsföretag är livsmedelssäkerhet 

centralt.  

Arlas kärnansvar är att se till att våra produkter är säkra att äta 

och dricka och att det tydligt och korrekt anges på förpack-

ningen vad produkten innehåller. Livsmedelssäkerhet är också 

en av de viktigaste indikatorerna gentemot konsumenterna, 

och visar att Arlas produkter produceras och märks enligt 

högsta kvalitetsstandard. 

Under 2022 skedde en offentlig återkallelse. Återkallelsen 

gällde kvalitet och problem med lukt och smak i en batch 

UHT-babymjölk. Problemet bedömdes inte orsaka någon livs-

medelssäkerhetsrisk, men på grund av konsumentgruppens 

känslighet återkallades batchen.  

Arla strävar efter att alla produkter ska vara säkra att konsu-

mera och arbetar kontinuerligt i hela värdekedjan, inklusive 

med leverantörer, för att minska antalet återkallelser till så 

nära noll som möjligt. Alla produktincidenter måste hanteras i 

tid för att garantera säkerheten för konsumenterna samt la-

genligheten och produktkvaliteten. Hanteringen av alla offent-

liga återkallelseincidenter följer en detaljerad och standardise-

rad process. Hantering av produktincidenter testas också årli-

gen. 

 

Redovisningsprinciper 
I enlighet med rapporteringsstandarderna för ESG definieras 

produktåterkallelser som offentliga återkallelser. En offentlig 

återkallelse är den åtgärd som vidtas när produkter utgör en 

väsentlig risk vad gäller livsmedelssäkerhet, en juridisk risk el-

ler en risk som påverkar  

varumärkesintegriteten. Offentlig återkallelse är endast rele-

vant om produkterna finns tillgängliga för konsumenterna på 

marknaden. 

Offentliga återkallelser rapporteras så snart de inträffar och en 

incidentrapport måste fyllas i om varje incident inom två 

veckor från det första meddelandet om problemet. Det totala 

antalet offentliga återkallelser rapporteras externt på årsbasis. 

 

 

 
Utveckling för antal olyckor 
Arla har en omfattande och komplex värdekedja och erbjuder 

en mängd olika arbeten i olika regioner. Medarbetarna är nyck-

eln till framgång för Arla, och det är viktigt att se till att alla 

medarbetare har säkra och hälsosamma arbetsförhållanden. 

Arla strävar efter att helt undvika olyckor, skador och arbetsre-

laterade sjukdomar.  

Ett systematiskt tillvägagångssätt för fastställande av mål till-

lämpas för att reducera risk och problem, i ett nära samarbete 

med medarbetare i hela organisationen. Olyckor som leder till 

skador kan vara skador som leder till förlorad tid (LTA) eller 

mindre skador som inte leder till någon förlorad tid. Antalet 

LTA per 1 miljon arbetstimmar ökade något till 4,4 jämfört 

med 4,3 förra året. En ökat olycksfrekvens har observerats på 

produktionsanläggningarna i Danmark, Storbritannien och 

Tyskland, vilket balanseras av en minskning på transportområ-

det i Tyskland och Sverige. 

En tragisk dödsolycka inträffade tyvärr på ett av våra danska 

transportcenter 2022. Händelsen utreddes av Arla och myn-

digheterna och åtgärder vidtogs för att förhindra att det hän-

der igen. 

 

Redovisningsprinciper 
En LTA är en arbetsplatsskada som en anställd har lidit under 

arbetet, som leder till frånvaro i en eller flera dagar från arbetet 

på schemalagda arbetsdagar/skift. En olycka anses vara en 

LTA endast när den anställde inte kan utföra sina vanliga ar-

betsuppgifter, behöver tid för återhämtning eller tilldelas änd-

rade arbetsuppgifter under återhämtningsperioden. 

Alla anställda – såväl Arla-anställda som inhyrd extern personal 

– som utför ett Arla-jobb och drabbas av en arbetsplatsrelate-

rad skada eller sjukdom är skyldiga att rapportera det till sin 

gruppledare eller chef så snart som rimligen är möjligt, oavsett 

allvarlighetsgrad. Olyckor relaterade till underleverantörer, 

t.ex. byggnadsarbetare, ingår inte. 

De flesta anställda på anläggningarna har tillgång till en  

mobilapp där de snabbt och enkelt kan rapportera in eventu-

ella olyckor. Anmälan måste göras innan den skadade perso-

nen lämnar arbetet. Arbetstiden, som används för att beräkna 

olycksfrekvensen, härrör dels från löneuppgifter, dels från 

uppskattningar med hjälp av heltidsekvivalenter. 

  

ESG Tabell 2.5 Återkallelser 
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Antal återkallelser 1  - 1  4  2   

ESG Tabell 2.6 Olyckor 
            

(per 1 miljon arbetstimmar) 2022 2021 2020 2019 2018 
            

Olycksfrekvens   4,4    4,3    5,2    6,0    7,9   



 
Utveckling för könsfördelning i styrelsen 
Jämn könsfördelning i styrelsen är viktigt, delvis för att säker-

ställa att båda könen är representerade på en hög nivå och 

delvis för att få olika perspektiv på verksamheten. Att säker-

ställa jämn könsfördelning i styrelsen är också ett lagkrav i 

Danmark. Den nuvarande styrelsen består av 19 ledamöter 

varav 14 ägare, tre arbetstagarrepresentanter och två externa 

ledamöter.  

I enlighet med paragraf 99b i den danska årsredovisningslagen 

räknas endast ledamöter som valts av representantskapet på 

bolagsstämman in i siffran över könsfördelning. De ledamöter 

som väljs av styrelsen är de 14 ägarrepresentanterna och två 

externa ledamöter. Fyra av dessa 16 förtroendevalda styrelse-

ledamöter är kvinnor, vilket återspeglar en andel på 25 pro-

cent kvinnor och 75 procent män för 2022. Kvoten förändra-

des väsentligt jämfört med föregående år till följd av att de ex-

terna ledamöterna blev förtroendevalda under 2022 och även 

genom att antalet ägarrepresentanter minskade från 15 till 14. 

Under 2022 nådde Arla målet om att ha minst 20 procent 

kvinnor i styrelsen. Ett nytt mål för 2026-strategin kommer att 

fastställas under 2023. 

 

Redovisningsprinciper 
Könsfördelningen beräknas som andelen kvinnliga styrelsele-

damöter den 31 december. Det inkluderar endast styrelsele-

damöter valda av årsstämman och exkluderar arbetstagarre-

presentanter och styrelsens rådgivare. 

 

 

 

 
Utveckling för mötesnärvaro 
Närvaro på styrelsemöten säkerställer att alla Arlas ägare och 

medarbetare är representerade när viktiga strategiska beslut 

fattas. Arlas styrelseledamöter är mycket engagerade, och ge-

nerellt deltar alla styrelseledamöter i alla möten om de inte är 

förhindrade att göra det på grund av hälsoskäl. 

Under 2022 hölls tolv ordinarie styrelsemöten och fyra extra-

möten. Mötesnärvaron låg kvar på samma nivå som förra året. 

Information om styrelseledamöterna finns på sidan 59. 

 

Redovisningsprinciper 
Närvaro på styrelsemöten beräknas som förhållandet mellan 

summan av ordinarie styrelsemöten som besöktes per styrel-

seledamot och den totala möjliga närvaron. 

Nuvarande styrelse består av 14 ägare, tre arbetstagarrepre-

sentanter och två externa ledamöter. Vid beräkning av styrel-

sens mötesnärvaro ingår alla 19 styrelseledamöter. 

 

 

  

 

ESG Tabell 3.2 Närvaro styrelsemöten 
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Antal möten 12  12  10  10  13  

Närvaro 98% 98% 99% 96% 99%  

ESG Tabell 3.1 Könsfördelning i styrelsen 
            

  2022 2021 2020 2019 2018 
            

Andel kvinnor i styrelsen 25% 13% 13% 13% 13%  



 
Grund för upprättandet 
Koncernens ESG-rapport (miljö, socialt ansvar och ägarstyr-

ning) bygger på löpande månatliga och årliga rapporteringsru-

tiner. Konsolideringsprinciperna bygger på operativ kontroll 

om inget annat beskrivs separat i definitionsavsnittet i varje 

ESG-not. Alla rapporterade data följer samma rapporteringspe-

riod som koncernredovisningen. 

Väsentlighet 
Vid presentationen av koncernens ESG-rapport fokuserar  

ledningen på att presentera information som anses vara av  

väsentlig betydelse för Arlas intressenter, eller som relevanta 

yrkesgrupper eller myndigheter rekommenderar att man  

presenterar. 

Arlas väsentlighetsanalys uppdaterades senast 2021 och den 

bygger på begreppet dubbel väsentlighet. Detta innebär att 

både påverkansväsentlighet och finansiell väsentlighet utvär-

deras. Väsentlighetsanalysen kommer att uppdateras under 

de kommande åren för att följa direktivet om företagens håll-

barhetsrapportering (CSRD) 2025. 

Varje ämne i väsentlighetsanalysen (se grafik) representerar 

en bredare agenda och underliggande frågor, som identifieras 

utifrån relevanta ESG-/hållbarhetsramverk och säkerställs  

genom insikter från Arlas strategiprocess. På grundval av syn-

punkter från olika expertgrupper inom Arlas värdekedja utar-

betades ett analysutkast som skickades ut till en bredare 

grupp utvalda externa och interna intressenter för ytterligare 

kommentarer och dialog. De externa intressenterna omfattar 

20 viktiga kunder, utvalda ägare, icke-vinstdrivande 

organisationer och finansinstitut i Danmark, Sverige,  

Storbritannien och Centraleuropa.  

Uppdateringen 2021 visade att livsmedelssäkerhet fortfa-

rande har högsta prioritet för både externa och interna intres-

senter. Andra områden som fortfarande är högt prioriterade är 

djuromsorg och utsläpp av växthusgaser. 

De frågor som lyfts fram som väsentliga enligt väsentlighetsa-

nalyserna behandlas i hela årsredovisningen. Siffrorna i avsnit-

tet om koncernens ESG-data valdes delvis ut baserat på vä-

sentlighetsanalysen, men även med tanke på mognaden hos 

data för att säkerställa hög datakvalitet för varje nyckeltal. I 

vissa fall drogs slutsatsen att den nuvarande dataspårnings- el-

ler insamlingskapaciteten inte ger tillräcklig datakvalitet för att 

möjliggöra upplysningar av högsta standard, trots att siffrorna 

kan vara av väsentlig betydelse för intressenterna. I dessa fall, 

till exempel vad gäller återvinningsbarhet inom förpackningar, 

har nödvändiga åtgärder för att förbättra spårning och in-

samling av data initierats. För de kommande åren är planen att 

bredda omfattningen av rapporteringen för att fullt ut följa 

bästa praxis i ESG-rapporteringen. 

Rapportens omfattning 
Miljönyckeltal (not 1.1–1.4) omfattade data från alla produkt-

ions- och logistikplatser. Detta omfattar i kombination med 

mjölk, extern avfallshantering, extern transport och förpack-

ning, alla väsentliga aktiviteter i Arlas värdekedja. Miljöpåver-

kan i samband med kontor, affärsresor och annan mindre vä-

sentlig verksamhet ingick inte i den totala utsläppssiffran. 

Denna omfattning gäller även nyckeltal för olyckor, not 2.6, 

vilket också inkluderar olyckor på huvudkontor i Danmark, 

Storbritannien, Sverige och Tyskland. 

Jämförelsesiffror 
I linje med riktlinjerna för ESG-rapportering presenteras miljö-

data i absoluta tal för att säkerställa jämförbarhet. I förekom-

mande fall ingår mått på framsteg mot Arlas tidigare kommu-

nicerade interna mål. Utgångsvärden och jämförelsetal omräk-

nas enligt Arlas omräkningspolicy. Som standard granskas Ar-

las baslinjeutsläpp vart femte år från målbasåret (2020, 2025, 

2030), om inga betydande strukturella eller metodologiska 

förändringar utlöser en omräkning dessförinnan. Vart femte år 

bedömer Arla om de strukturella förändringarna (t.ex. förvärv 

eller avyttringar) under de gångna åren når tröskelvärdet för 

signifikans när de ackumuleras. Varje år bedömer Arla om de 

strukturella förändringarna det året når tröskelvärdet för signi-

fikans (se nedan), individuellt  

eller sammantaget. 

En tröskel definieras för varje Science Based Target: 

· Scope 1 och 2: 5 procents förändring jämfört med basåret 

· Scope 3 per kilo mjölkråvara: 3 procents förändring jämfört 

med basåret. 

 

När baslinjeutsläppen räknas om på grund av betydande struk-

turella förändringar i företaget (enligt definitionen ovan) räk-

nas historiska siffror också om och rapporteras vid sidan av de 

icke-omräknade (faktiska) historiska utsläppssiffrorna. Detta 

gör det lättare för läsaren att förstå Arlas faktiska utsläpp varje 

år. Andra externt rapporterade ESG-nyckeltal omräknas endast 

om väsentliga misstag under föregående års rapportering upp-

täcks. Misstagens väsentlighet fastställs från fall till fall. 
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Låg Medel Hög Fokusområde 

 

 

⚫ Livsmedelssäkerhet 

⚫ Djuromsorg 
⚫ Utsläpp av växthusgaser 

⚫ Biologisk mångfald och natur 

⚫ Produktinnovation 
⚫ Hälsosamma livsmedel 

⚫ Öppenhet och ansvarsskyldighet i verksamheten 

⚫ Respekt för de mänskliga rättigheterna 

⚫ Ägarutveckling 

⚫ Säkert och 

hälsosamt arbete 

⚫ Digitalisering 

⚫ Attraktiv arbetsgivare 

⚫ Effektiv produktionskedja 

⚫ Prisvärda 
livsmedel 

⚫ Naturliga produkter 

(inklusive ekologiska) 

⚫ Förpackning 

⚫ Luftföroreningar 

⚫ Ansvarsfulla inköp 

⚫ Friska jordar 

⚫ Avfall 

⚫ Mångfald och 

inkluderande synsätt 

⚫ Tillgång och kvalitet på 

vatten på gårdar 

⚫ Tillgång och kvalitet på vatten 

på mejerianläggningar 

⚫ Innovation 

⚫ Engagemang i lokalsamhället 

⚫ Produktinformation som 

stödjer välgrundade beslut 



  

 

  

  ESG Not 2022 2021 2020 2019 2018 

Miljödata             

CO₂e-utsläpp             

CO₂e scope 1 och 2 marknadsbaserat   695  733  751  862  946  

CO₂e-minskning scope 1 och 2 (referens-
värde: 2015)   -29% -25% -24% -12% -4% 

CO₂e scope 3 ägarlevererad mjölk (kilo)     1,12    1,15    1,15    1,15    1,14  

Co₂e scope 3 per kilo mjölk och vassle (kilo)     1,18    1,20    1,21    1,21    1,20  

CO₂e-minskning scope 3 per kilo mjölk och 
vassle (referensvärde: 2015)¹   -9% -7% -7% -7% -7% 

              

CO₂e scope 1 (miljoner kilo)   477  447  474  463  490  

CO₂e scope 2 – marknadsbaserat (miljoner kilo)   218  286  277  399  456  

CO₂e scope 3 (miljoner kilo)     18 407    19 050    18 625    18 387    18 553  

Totalt CO₂e (miljoner kilo) 1.1   19 102    19 783    19 376    19 249    19 499  

CO₂e scope 2 – platsbaserat (miljoner kilo)   165  243  237  274  263  

Totalt CO₂e – platsbaserat (miljoner kilo)     19 049    19 740    19 336    19 124    19 306  

Energimix             

Andel förnybar el EU (%) 1.2 61% 40% 41%     

Avfall och vatten             

Fast avfall (ton) 1.3   31 450    33 500    32 975    33 713    34 600  

Vattenförbrukning (tusen m3) 1.4   18 764    18 860    18 663    18 059    18 084  

Djurvälfärd             

Celltal (tusen celler/ml) 1.5 184  191  194  196  198  

Andel granskade gårdar utan stora renlighets-
problem 1.5 98,6% 98,4% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora rörlighetspro-
blem 1.5 99,8% 99,5% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora problem med 
skador 1.5 100,0% 100,0% - - - 

Andel granskade gårdar utan stora problem med 
kornas kroppshull 1.5 99,9% 99,8% - - - 

 

  ESG Not 2022 2021 2020 2019 2018 

Socialt ansvar             

Heltidsekvivalenter (genomsnitt) 2.1   20 907    20 617    20 020    19 174    19 190  

Total andel kvinnor (%) 2.2 27% 27% 27% 27% 27% 

Andel kvinnor på nivån under koncernledningen 
(%) 2.2 28% 26% 15% 13% 17% 

Andel kvinnor i koncernledningen (%) 2.2 13% 14% 14% 29% 29% 

Lönekvot efter kön (hierarkiska avvikelser) 2.3   1,03  1,03 1,05 1,05 1,06 

Personalomsättning (%) 2.4 14% 13% 10% 12% 12% 

Livsmedelssäkerhet – antal återkallelser 2.5 1    - 1  4  2  

Olycksfrekvens (per miljon arbetstimmar) 2.6   4,4    4,3    5,2    6,0    7,9  

Ägarstyrning             

Andel kvinnor bland styrelseledamöter (%)² 3.1 25% 13% 13% 13% 13% 

Närvaro styrelsemöten (%) 3.2 98% 98% 99% 96% 99% 

¹Beräkningen av CO₂e-utsläpp 2015 baserades på nationella statistiska uppgifter, som var den bästa tillgängliga källan vid den tidpunk-
ten. Under 2016 började vi göra klimatmätningar på Arlagårdar och ersatte successivt nationella statistiska data med Arlaspecifika data i 
beräkningsmodellen för CO₂e. Läs mer på sidan 131. 

 



 

Under 2022 började Arla implementera TCFD i sina rapporte-

rings- och riskbedömningsrutiner. I den första fasen av imple-

menteringen fokuserade Arla på att integrera klimatrelaterad 

riskbedömning och hantering i företagets befintliga ramverk 

för riskhantering och rapportera resultaten av riskbedöm-

ningen. Arla genomförde också analyser på hög nivå av de  

potentiella finansiella effekterna av klimatrelaterade risker (se 

Introduktion till noterna på sidan 27). 

 

 

 

 

  

Översikt över TCFD-tabell  
 Avsnitts- och sidhänvisning 

Styrning – TCFD-rekommendationer    

Beskriva organisationens styrning kring klimatrelaterade risker 
och möjligheter 

 Risker och möjligheter, sidan27; Styrning, sidan 56 

Beskriv ledningens roll i att bedöma och hantera klimatrelate-
rade risker och möjligheter 

 Risker och möjligheter, sidan 27; Styrning, sidan 56 

     

Strategi – TCFD-rekommendationer    

Beskriv de klimatrelaterade risker och möjligheter som organi-
sationen har identifierat på kort, medellång och lång sikt 

 Risker och möjligheter, sidan 27 

Beskriv påverkan av klimatrelaterade risker och möjligheter på 
organisationens verksamhet, strategi och ekonomiska planering 

 Risker och möjligheter, sidan 27; Finansiella rapporter, sidan 77 

Beskriv motståndskraften i organisationens strategi, med beak-
tande av olika klimatrelaterade scenarier, inklusive ett scenario 
med 2°C eller lägre 

 Scenarioanalyser läggs till i nästa fas av TCFD-  
implementeringen. 

     

Riskhantering – TCFD-rekommendationer    

Beskriv organisationens processer för att identifiera och bedöma 
klimatrelaterade risker 

 Risker och möjligheter, sidan 27 

Beskriv organisationens processer för att hantera klimatrelate-
rade risker 

 Risker och möjligheter, sidan 27 

Beskriv hur processer för att identifiera, bedöma och hantera kli-
matrelaterade risker integreras i organisationens övergripande 
riskhantering 

 Risker och möjligheter, sidan 27 

     

Mått och mål – TCFD-rekommendationer    

Redovisa de mått som används av organisationen för att bedöma 
klimatrelaterade risker och möjligheter i linje med dess strategi 
och riskhanteringsprocess 

 ESG-rapport, sidan 130 

Redovisa utsläpp av växthusgaser i scope 1, scope 2 och, om så 
är lämpligt, scope 3 och relaterade risker 

 ESG-rapport, sidan 130 

Beskriv de mål som organisationen använder för att hantera kli-
matrelaterade risker och möjligheter och resultat mot mål 

 ESG-rapport, sidan 129 

 



 

 

          

          

  Hänvisning 
FN:s globala mål för  

hållbar utveckling 

Miljödata    

CO₂e-utsläpp 
  

2.3, 2.4, 12.2, 12.3, 12.5, 
13.1 

CO₂e-minskning scope 1 och 2 (referensvärde: 2015)    

CO₂e-minskning scope 3 per kilo mjölk och vassle (referensvärde: 2015)1    

Totalt CO₂e (miljoner kilo) ESG Not 1.1  

Energimix    

Andel förnybar el EU (%) ESG Not 1.2 7.2, 7.3  

Avfall och vatten   6.3, 6.4 

Fast avfall (ton) ESG Not 1.3  

Vattenförbrukning (tusen m3) ESG Not 1.4  

Djurvälfärd   15.1 

Celltal (tusen celler/ml) ESG Not 1.5  

Andel granskade gårdar utan stora renlighetsproblem ESG Not 1.5  

Andel granskade gårdar utan stora rörlighetsproblem ESG Not 1.5  

Andel granskade gårdar utan stora problem med skador ESG Not 1.5  

Andel granskade gårdar utan stora problem med kornas hull ESG Not 1.5  

 

  Hänvisning 
FN:s globala mål för  

hållbar utveckling 

Socialt ansvar    

Total andel kvinnor (%) ESG Not 2.2 5.1, 5.5 

Andel kvinnor på nivån under koncernledningen (%) ESG Not 2.2 5.1, 5.5 

Andel kvinnor i koncernledningen (%) ESG Not 2.2 5.1, 5.5 

Könskvot löner, tjänstemän (man mot kvinna) ESG Not 2.3 5.1, 5.5, 8.5, 8.7 

Personalomsättning (%) ESG Not 2.4 8.5, 8.7 

Livsmedelssäkerhet – antal återkallelser ESG Not 2.5 2.1 

Olycksfrekvens (per miljon arbetstimmar) ESG Not 2.6 8,8 

Ägarstyrning    

Andel kvinnor bland styrelseledamöter (%)* ESG Not 3.1 5.1, 5.5 

   

Icke-reviderade mål och ambitioner   

Näring och prisvärda produkter Sidan 48 2.1, 3.4 

Stödja samhällen – internationell mejeriutveckling 
Sidan 55 

23., 2.A, 5A, 8.2, 8.3, 12.2, 
17.B 

Ansvarsfulla inköp 
Sidan 44 

2.3, 2.4, 6.3, 6.4, 8.7, 8.8, 
12.2, 12.4, 13.1, 15.1, 15.2 

Korruption och mutor Sidan 65 16.5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sedan 2008 har Arla deltagit i Global Compacts nordiska nät-

verk och i maj 2009 undertecknade vi Caring for Climate, ett 

frivilligt åtagande för företag som aktivt vill bidra till klimatför-

bättrande åtgärder. 2010 undertecknade Arlas koncernchef 

det så kallade CEO Statement of Support for the Women’s  

Empowerment Principles, ett initiativ från Global Compact  

och FN:s utvecklingsfond för kvinnor (Unifem). Läs mer om 

Global Compact och organisationens principer på unglobal-

compact.org och mer om Arlas uppförandekod på arla.se. 

 

  

Mänskliga rättigheter 

 

1. Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande 

2. Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter 

 

Arbetsvillkor 

 

3. Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar 

4. Eliminera alla former av tvångsarbete 

5. Avskaffa barnarbete 

6. Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter 

 

Miljö 

 

7. Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 

8. Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 

9. Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

 

Antikorruption 

 

10. Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor. 

  



 

Som avtalat har vi utfört ett uppdrag med rimlig säkerhet, en-

ligt definitionen i International Standards on Assurance Enga-

gements, avseende de ESG-data (miljö, socialt ansvar och 

ägarstyrning) som finns i Arla Foods Ambas årsredovisning på 

sidorna 128–145 för perioden från den 1 januari till och med 

den 31 december 2022. 

Vid utarbetandet av ESG-data har Arla Foods Amba tillämpat 

de redovisningsprinciper som beskrivs på sidorna 131–141. 

ESG-data ska läsas och förstås tillsammans med redovisnings-

principerna, vilka ledningen ensamt ansvarar för att välja och 

tillämpa. Avsaknaden av en etablerad praxis för att härleda, ut-

värdera och mäta ESG-data möjliggör olika, men godtagbara, 

mättekniker och kan påverka jämförbarheten mellan enheter 

och över tid. 

Utöver vad som beskrivs i föregående stycke, som anger om-

fattningen av vårt uppdrag, utförde vi inte bestyrkandeförfa-

randen för de återstående uppgifterna i årsredovisningen, och 

därför uttalar vi oss inte om dessa uppgifter.  

Ledningens ansvar  

Arla Foods Ambas ledning ansvarar för att välja redovisnings-

principer och för att presentera ESG-data i enlighet med redo-

visningsprinciperna, i alla väsentliga avseenden. Detta ansvar 

omfattar att fastställa och upprätthålla interna kontroller, att 

upprätthålla adekvata register och göra uppskattningar som  

är relevanta för utarbetandet av ESG-data, så att det är fritt från 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på bedrägeri  

eller fel. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttrycka en slutsats baserad på våra under-

sökningar om presentationen av ESG-data i enlighet med den 

omfattning som fastställs ovan. 

Vi har utfört våra undersökningar i enlighet med ISAE 3000 

(International Standard for Assurance Engagements Other 

Than Audits or Reviews of Historical Financial Information) och 

de ytterligare kraven i den danska revisionslagstiftningen för 

att erhålla rimlig säkerhet i syfte att nå vår slutsats.  

EY Godkendt Revisionspartnerselskab lyder under Internat-

ional Standard on Quality Control (ISQC) 1 och använder där-

med ett omfattande kvalitetskontrollsystem, dokumenterade 

policyer och rutiner för efterlevnad av etiska krav, yrkesstan-

darder och tillämpliga krav i dansk lag och andra föreskrifter. 

Vi har uppfyllt de oberoende och andra etiska kraven i Inter-

national Ethics Standards Board for Accountants' International 

Code of Ethics for Professional Accountants som utfärdats av 

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA 

Code), som bygger på grundläggande principer om integritet, 

objektivitet, yrkeskompetens och vederbörlig omsorg, konfi-

dentialitet och professionellt beteende samt etiska krav som 

gäller i Danmark. 

Beskrivning av utförda förfaranden 

För att uppnå rimlig säkerhet om de ESG-data som identifieras 

på sidorna 128–145 var vårt mål att utföra sådana förfaranden 

för att få information och förklaringar som vi anser vara nöd-

vändiga för att ge oss tillräckliga lämpliga bevis för att uttrycka 

en åsikt med rimlig säkerhet. 

Som en del av vår undersökning utförde vi nedanstående för-

faranden: 

· Intervjuer med relevant personal angående ESG-data för att 

utveckla en förståelse för processen för att förbereda ESG-

data och för att genomföra interna kontrollförfaranden. 

· Intervjuer med externa specialister med ansvar för att bidra 

till beräkningarna av djurvälfärd och ägarnas klimatdata för 

att utvärdera kompetens, förmåga och objektivitet samt ut-

värdera om resultaten av den externa specialistens arbete är 

tillräckliga för våra ändamål. 

· Analytisk granskning av data och trender för att identifiera 

områden inom ESG-data med högre risk för vilseledande el-

ler obalanserad information eller väsentliga felaktigheter 

och att skapa sig en förståelse för eventuella förklaringar till 

betydande avvikelser.  

· Baserat på förfrågningar utvärderade vi lämpligheten hos de 

redovisningsprinciper som använts, deras konsekventa till-

lämpning och relaterade upplysningar i ESG-data. Detta om-

fattar rimligheten i uppskattningar gjorda av ledningen.  

· Utformade och utförde ytterligare förfaranden som svarar på 

dessa risker och erhöll bevis som är tillräckliga och lämpliga 

för att ge en grund för vår slutsats.  

· Anläggningsbesök för att genomföra genomgångar av data-

insamlings-, beräknings- och konsolideringsprocesser relate-

rade till rimlig säkerhet för mätvärdena.  

· Enades om viktiga poster och representativa prover base-

rade på allmänt accepterade provtagningsmetoder för att få 

information i syfte att kunna kontrollera att uppgifterna är 

korrekta och fullständiga. 

· I samband med våra rutiner läste vi den övriga hållbarhetsin-

formationen i årsredovisningen för Arla Foods Amba och 

övervägde därvid om den övriga hållbarhetsinformationen är 

väsentligt oförenlig med ESG eller vår kunskap som erhållits i 

granskningen eller på annat sätt framstår som väsentligt  

felaktig. 

 

Enligt vår uppfattning utgör de bevis och förfaranden som  

utförts en tillräcklig grund för vår slutsats. 

Sammanfattning 

Enligt vår uppfattning har de ESG-data som finns i Arla Foods 

Ambas årsredovisning på sidorna 128–145 för perioden från 

den 1 januari 2022 till den 31 december 2022, och som har 

varit föremål för våra förfaranden för rimlig säkerhet, i allt  

väsentligt upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper 

som beskrivs på sidorna 131–141. 

Aarhus, 8 februari 2023 

EY Godkendt Revisionspartnerselskab  

CVR-nr 30 70 02 28 

 

Henrik Kronborg Iversen, 

Auktoriserad revisor 

MNE-nr 24687 

 Carina Ohm 

Partner 

Chef för Climate Change 

and Sustainability Services 

 

 

 



  

Arlagården® är namnet på vårt kvalitetsprogram.  

BEPS betyder Base Erosion och Profit Shifting, ett initiativ ut-

färdat av OECD som består av 15 åtgärder som är avsedda att 

förse regeringar med inhemska och internationella instrument 

som ska komma tillrätta med skatteundandragande, säker-

ställa att vinster beskattas där ekonomisk verksamhet utförs 

som genererar vinst och där värde skapas.  

Biogas är en blandning av gaser som produceras genom ned-

brytning av organiskt material i avsaknad av syre, främst  

metan och koldioxid. Inom Arla produceras biogas främst av 

kogödsel.  

Biomassa är vegetabiliskt eller animaliskt material som an-

vänds för energiproduktion. Det kan vara odlade energigrödor, 

trä- eller skogsrester, avfall från livsmedelsgrödor, trädgårds-

odling, livsmedelsbearbetning, djuruppfödning eller mänskligt 

avfall från avloppsreningsverk.  

Varumärkesandel mäter omsättning från strategiska varu-

märken som en andel av den totala omsättningen och definie-

ras som kvoten mellan omsättning från strategiska varumär-

kesprodukter jämfört med den totala omsättningen.  

CAPEX innebär investeringar.  

Kapacitetskostnader definieras som de allmänna driftskost-

naderna och inkluderar personalkostnader, underhåll, energi, 

städning, IT, resor och rådgivning m.m.  

Kolinlagring avser en naturlig eller artificiell process genom 

vilken koldioxid avlägsnas från atmosfären och hålls kvar i fast 

eller flytande form. 

KPI är en förkortning av konsumentprisindex.  

Digitalt engagemang definieras som antalet interaktioner 

som konsumenter har genom digitala kanaler. Interaktionen 

mäts på ett antal olika sätt, t.ex. genom visning av en video på 

alla mediekanaler i mer än tio sekunder, besök på en webb-

sida, kommentarer, gilla-markeringar eller delning i sociala 

medier.  

Digital reach (räckvidd) definieras som engagemang i Arlas di-

gitala innehåll, dvs. att en person tillbringar mer än två minuter 

på vår webbplats, tittar på våra YouTube-videor till slutet samt 

gillar eller kommenterar innehåll på våra sociala medieplatt-

formar.  

EBIT är en förkortning av resultat före räntor och skatt och ett 

mått på vinsten från den löpande verksamheten.  

EBITDA är en förkortning av resultat före räntor och skatt, av- 

och nedskrivningar i den löpande verksamheten.  

EBIT-marginalen är EBIT som en procentandel av den totala 

omsättningen.  

EMEA är en förkortning som avser Europa, Mellanöstern och 

Afrika.  

Soliditet är förhållandet mellan eget kapital exklusive minori-

tetsintressen och totala tillgångar, och är ett mått på Arlas fi-

nansiella styrka. 

FMCG är en förkortning som avser snabbrörliga konsumtions-

varor.  

Fritt kassaflöde definieras som kassaflöde från den löpande 

verksamheten efter avdrag för kassaflöde från investerings-

verksamheten.  

FTE är en akronym som betyder heltidsekvivalenter. Hel-

tidsekvivalenter definieras som den avtalade arbetstiden för 

en anställd jämfört med ett heltidskontrakt i samma befatt-

ning och land. Siffran för heltidsekvivalenter (FTE) används för 

att mäta den aktiva personalstyrkan räknat som heltidstjäns-

ter. En heltidsekvivalent (FTE) på 1,0 motsvarar en heltidsan-

ställd, medan en heltidsekvivalent på 0,5 motsvarar halvtid.  

GDPR är en akronym för den allmänna dataskyddsförord-

ningen, som reglerar dataskydd och integritet i Europeiska un-

ionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 

(EES). Förordningen behandlar också överföringen av person-

uppgifter utanför EU- och EES-områdena. GDPR syftar i första 

hand till att ge enskilda personer kontroll över sina personupp-

gifter och förenkla regelverket för internationella företag ge-

nom en enhetlig förordning inom EU.  

Global industry share är ett mått på den totala mjölkkon-

sumtionen för att producera industriprodukter jämfört med 

den totala mjölkkonsumtionen, dvs. baserat på volymer. Indu-

striprodukter (råvara) säljs med lågt eller inget mervärde till 

andra företag som använder dem i sin produktion. Det före-

kommer också industriförsäljning av ost, smör och mjölkpul-

ver. 

GHG-protokollet (GHGP) tillhandahåller redovisnings- och 

rapporteringsstandarder, branschvägledning samt beräknings-

verktyg för utsläpp av växthusgaser. Det fastställer en heltäck-

ande, global och standardiserad ram för mätning och 

hantering av utsläpp från verksamheter i privat och offentlig 

sektor, värdekedjor, produkter, städer och policyer.  

Incoterms är en förkortning för International Commercial 

Terms. Det är en rad på förhand definierade kommersiella vill-

kor som offentliggjorts av Internationella handelskammaren 

(ICC) avseende internationell handelsrätt. De används i stor ut-

sträckning i internationella affärstransaktioner eller upphand-

lingsprocesser och deras användning uppmuntras av handels-

råd, domstolar och internationella jurister.  

Innovationspipeline definieras som nettomarginalintäkterna 

från innovationsprojekt upp till 36 månader från lanseringen.  

Räntetäckningsgrad är förhållandet mellan EBITDA och net-

toräntekostnader.  

Internationell andel av verksamheten definieras som om-

sättningen från zonen International i procent av omsättningen 

från zonerna International och Europe.  

Lactalbumin, kallas även ”vassleprotein”, är albuminet i mjölk 

och utvinns från vasslen. 

Skuldsättningsgrad är kvoten mellan räntebärande net-

toskulder inklusive pensionsförpliktelser och EBITDA. Det möj-

liggör utvärdering av förmågan att betala framtida skulder och 

åtaganden. Det långsiktiga målet för skuldsättningsgraden lig-

ger på mellan 2,8 och 3,4.  

MENA är en förkortning som avser Mellanöstern och  

Nordafrika.  



  

Matkasse är en prenumerationstjänst/affärsmodell för livs-

medel där ett företag skickar kunder färdiga matportioner, och 

ibland delvis färdiglagade ingredienser, och recept för att till-

reda hemlagad mat.  

Mjölkinvägning definieras som den totala mjölkinvägningen i 

kilo från ägare och leverantörer.  

F&F är en förkortning av fusioner och förvärv.  

Räntebärande nettoskuld definieras som kortfristiga och 

långfristiga räntebärande skulder, minus värdepapper, likvida 

medel och andra räntebärande tillgångar.  

Räntebärande nettoskulder inklusive pensioner definieras 

som kortfristiga och långfristiga räntebärande skulder, minus 

värdepapper, likvida medel och andra räntebärande tillgångar 

plus pensionsförpliktelser.  

Nettorörelsekapital är det kapital som är bundet i varulager, 

fordringar och skulder, inklusive leverantörsskulder avseende 

ägarlevererad mjölk. 

Nettorörelsekapital exklusive ägarmjölk är det kapital som 

är bundet i varulager, fordringar och skulder, exklusive leveran-

törsskulder avseende ägarmjölk.  

Icke-GMO (genetiskt modifierade organismer), t.ex. med avse-

ende på fodergrödor till kor.  

OCI är en akronym som används för övrigt totalresultat. Det in-

kluderar intäkter, kostnader, vinster och förluster som ännu 

inte har realiserats.  

OECD avser Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut-

veckling.  

I farten, on-the-go, avser mat som konsumeras medan kon-

sumenten är på språng, och även förpackningslösningar som 

stöder denna konsumtionstrend.  

Övriga stödvarumärken är andra varumärken än Arla®, 

Lurpak®, Puck®., Castello® och mjölkbaserade drycker, som bi-

drar till den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska 

varumärken.  

Arlaintjäning definieras som a contopriset plus nettovinsten 

per kilo invägd medlemsmjölk under perioden. Det mäter vär-

deskapandet per kilo ägarmjölk inklusive balanserade vinstme-

del och efterlikvid.  

A contopriset är den kontantbetalning som ägarna får för 

mjölk som de har levererat under avräkningsperioden. 

Handelns egna märken avser varumärken som ägs av daglig-

varuhandeln, men tillverkas av Arla enligt kontrakt.  

Resultatmarginal är ett mått på lönsamhet. Det är det belopp 

med vilket försäljningsintäkterna överstiger kostnaderna i en 

verksamhet.  

Resultatandel definieras som förhållandet mellan periodens 

resultat allokerat till Arla Foods ägare och den totala omsätt-

ningen.  

QEHS står för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet. Det är en av-

delning inom Arlas produktionskedja som skyddar produkt-

ionskvaliteten och -säkerheten.  

SEA är en förkortning för Sydostasien.  

SMP är en förkortning som avser skummjölkspulver.  

Strategiska varumärken definieras som produkter som säljs 

under varumärken som Arla®, Lurpak®, Castello® och Puck®.  

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varu-

märken definieras som omsättningsökning som förknippas 

med tillväxt i volymer från strategiska varumärken samtidigt 

som priserna hålls konstanta. Det benämns även varumärkes-

tillväxt i rapporten. 

USD-kopplade valutor är valutor som rör sig i samma riktning 

som USD (dvs. när USD faller mot EUR, faller de också mot 

EUR). Valutorna i MENA-regionen är typiska exempel. 

Segmentet förädlat protein innehåller produkter med olika 

specialfunktioner och sammansättningar, jämfört med stan-

dardproteinkoncentrat med en proteinhalt på cirka 80 pro-

cent.  

Volymdriven omsättningsökning definieras som omsätt-

ningsökning som förknippas med tillväxt i volymer, samtidigt 

som priserna hålls konstanta.  

Hydrolyserat vassleprotein är ett koncentrat eller isolat där 

vissa aminobindningar har brutits ned på grund av att protei-

net exponerats för värme, syror eller enzymer. Tack vare förbe-

handlingen absorberas de hydrolyserade proteinerna lättare i 

magen än vasslekoncentrat eller isolat.  

WMP är en förkortning som avser helmjölkspulver. 
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