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”Vår betoning på ESG (Environmen-
tal, Social, Governance) säkerställer 
att samtidigt som vi uppnådde 
våra affärsmål, levererade vi också 
positiva resultat för alla våra 
intressenter.”

På Dell Technologies ser vi en framtid som driver 
mänskliga framsteg, en som ger affärsmässiga 
och samhälleliga effekter för alla. Vi driver 
innovation, partnerskap och teknik för att förena 
människor med möjligheter, minska miljöpåverkan 
och bygga förtroende.

Tack vare våra kunder och partner var det här 
året ett av de bästa någonsin i Dells historia. Och 
vår betoning på ESG (Environmental, Social, 
Governance) säkerställer att samtidigt som vi 
uppnådde våra affärsmål, levererade vi också 
positiva resultat för alla våra intressenter.

Den här rapporten beskriver våra framsteg mot 
att nå våra ambitiösa 2030-mål. Vi har massor 
av arbete framför oss, och när vi tillämpar vår 
anda av innovation och målinriktad kultur på våra 
utmaningar, är jag särskilt stolt över att:

• Vi har anslutit oss till andra medlemmar 
i Business Roundtable och Information 
Technology Industry Council för att stödja 
återanslutningen till Paris klimatavtal.

• Vi kommer att uppfylla vårt åtagande att uppnå 
nollutsläpp av växthusgaser (GHG) över hela 
vår värdekedja till 2050. 

• För tionde gången har Ethisphere® listat 
Dell Technologies som ett av världens mest 
etiska företag®.

• Och för 18:e året i rad har Human Rights 
Campaign Foundation gett oss ett perfekt 
betyg på deras Corporate Equality Index, som 
erkänner de bästa platserna att arbeta för 
jämställdhet för HBTQ+.

Men vi slutar absolut inte där. Vi är fokuserade på 
att skapa positiva effekter för planeten och för 
alla dess människor genom mänsklig inspiration 
och teknisk innovation. 

Jag är glad att dela våra framsteg, vårt syfte 
i handling, med dig nu i denna rapport.

MEDDELANDE FRÅN MICHAEL DELL

Michael Dell
Chairman och CEO 
Dell Technologies

18:e året i rad

Human Rights Campaign Foundation har 
gett oss ett perfekt betyg i Corporate 
Equality Index

Jag tror att framtiden är vad vi gör den till
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 33,9 %

av teammedlemmar och 28,2 % av ledare 
identifierar sig som kvinnor globalt

 15,4 %

av teammedlemmar och 12,2 % av ledare identifierar sig 
som svart/afroamerikan eller latinamerikansk/latino i USA

 99,6 %

av teammedlemmar slutförde Be the Change, fokuserat 
på ämnen relaterade till inkludering

 47 %

av teammedlemmar finns i minst en ERG-grupp 
(Employee Resource Group)

 10 ggr
Utnämnt som Most Ethical Companies® av 
Ethisphere® Institute

 Nr 1
som centraliserad plats för kunder att lära sig mer  
om vår sekretesspraxis

 3
mekanismer för användare att säga ifrån och rapportera 

 100 %

av våra anställda samtycker till Dell Technologies 
uppförandekod (Code of Conduct)

 179,8 miljoner
kg av hållbara material i våra produkter och 
förpackningar

 82 %

ökning av el som genereras av solpanelsinstallationer  
på plats jämfört med FY20 

 55 %

av elektricitet över Dell Technologies-anläggningar  
kommer från förnybara källor

 90,2 %

förpackningar i hela vår produktportfölj är gjorda  
av återvunnet eller förnybart material

 26 %

årlig ökning av andelen sålda produkter som tas tillbaka  
för återanvändning eller återvinning

Viktiga siffror

 159 742 242
människor har dragit nytta av våra strategiska 
givande program och volontärarbete

 18 000+

ideella organisationer stöds genom givande program  
och volontärarbete 

 222
ideella organisationer stöds på sina digitala 
transformationsresor

 135 miljoner
personer är inskrivna hos Digital Lifecare i Indien
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Viktiga historier

Investera i cirkulär innovation
Att minska resursanvändningen och ta itu med 
växande problem kopplade till e-avfall är viktiga 
för våra intressenter och avgörande för framtiden 
för vår verksamhet. Under FY22 presenterade 
Dell Technologies Concept Luna, en prototyp för 
att inspirera framtida hållbar design för bärbara 
datorer, som utforskar revolutionerande idéer 
för att göra komponenter lättillgängliga, utbytbara 
och återanvändbara. Concept Luna skapades för 
att testa vad som kunde vara möjligt, och om 
alla designidéer förverkligades kunde vi förvänta 
oss att se uppskattningsvis 50 % minskning av 
produktens totala koldioxidavtryck jämfört med 
en liknande Dell-dator i vår nuvarande portfölj. 

Ett helt nytt sätt att arbeta
Dell har varit ledande inom flexibelt arbete i mer 
än ett decennium. Vi prioriterar resultat och 
anslutningar, där teammedlemmar kan driva 
resultat och få tillgång till möjligheter. Under FY22 
lärde vi oss att distansarbete bidrar till att jämna 
villkoren och att 90 % av våra teammedlemmar 
vill fortsätta hybridarbete eller jobba helt på 
distans. Kultur, tillhörighet och karriärtillväxt är 
avgörande när vi tänker på arbete i en hybridmiljö. 
Vi fortsätter att tro att arbete är ett resultat – 
inte en tid eller plats. Teknik möjliggör samarbete, 
anslutning och produktivitet hos teammedlemmar, 
medan kultur och vägledning hjälper våra 
medarbetare och vårt företag att blomstra.

Främja digital integration
Solar Learning Labs driver digital inkludering. 
Hittills har de hjälpt över 34 000 elever genom 
att introducera dem till naturvetenskap, teknik, 
ingenjörskonst och matematik (STEM) och de 
ekonomiska möjligheter som tekniken kan erbjuda. 
I år flyttade Dell över våra inlärningslabb till  
Solar Community Hubs, som erbjuder 
samhällsstöd utöver utbildning. Beroende på 
samhällets behov kommer vi att arbeta med 
lokala partner för att erbjuda tillgång till vatten 
och elektricitet, hälsovårdstjänster och/eller 
bevarande av biologisk mångfald, vilket är fallet 
med Solar Community Hub i Amazonas regnskog, 
som öppnade i juli 2021.

Utnyttja innovativa verktyg
Tillsynsmyndigheternas förväntningar på att etik- 
och efterlevnadsteam ska utnyttja dataanalys 
ökar. Ett sätt vi tar itu med behovet är med Dell 
Image Analysis (DIA), ett bedrägeriförebyggande 
verktyg som analyserar bilder för att upptäcka 
förfalskning på metadatanivå. Våra team 
använder DIA för att bekräfta marknadsförings- 
och andra marknadsföringsevenemangsfoton 
som skickats in av tredje part visar de faktiska 
händelserna som beskrivs, inklusive datum, 
plats och utgifternas exakthet. DIA använder 
programmeringsfeedback och maskininlärning 
för att förbättra noggrannheten över tid. Sedan 
implementeringen av DIA, har Dell undvikit flera 
miljoner dollar i bedrägeriförlust årligen.
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ANDRA VIKTIGA MÅL 

• År 2050 kommer vi att ha nått nollutsläpp av 
växthusgaser över Scope 1, 2 och 3

• År 2030 kommer vi att ha minskat växthusgasutsläppen 
i områdena 1 och 2 med 50 %.

• År 2030 kommer vi att använda 75 % förnybar el 
i alla Dell Technologies-anläggningar. År 2040 kommer 
motsvarande siffra vara 100 %.

• Vi kommer att samarbeta med våra materialleverantörer 
för att uppnå ett vetenskapsbaserat utsläppsminsk-
ningsmål på 60 % per enhetsintäkt fram till 2030.

• Fram till 2030 kommer vi att driva hållbarhetsförbättringar 
på våra arbetsplatser världen över.

• Varje år fram till 2030 kommer vi att visa fortsatta 
åtaganden för att tillhandahålla hälsosamma arbetsmiljöer 
där människor kan utvecklas.

• Varje år fram till 2030 kommer vi att leverera framtids-
säker kompetensutveckling för dem som arbetar i vår 
leverantörskedja.

• Varje år fram till 2030 kommer vi att engagera oss i de 
människor som tillverkar våra produkter.

ANDRA VIKTIGA MÅL 

• År 2030 ska 25 % av vår amerikanska arbetsstyrka 
och 15 % av våra amerikanska arbetsledare bestå 
av teammedlemmar som identifierar sig som svarta/
afroamerikanska och spanskättade/latinamerikanska 
minoriteter.

• Varje år fram till 2030 ska 90 % av våra medarbetare 
betygsätta sitt jobb som meningsfullt.

• År 2030 ska 50 % av våra medarbetare delta i personal-
resursgrupper för att driva samhällspåverkan.

• Varje år fram till 2030 ska 75 % av våra medarbetare  
anse att deras ledare är inspirerande.

• År 2030 ska 95 % av våra medarbetare delta i årligt 
grundläggande lärande kring viktiga frågor, såsom 
omedvetna fördomar, trakasserier, mikroaggression  
och privilegier.

ANDRA VIKTIGA MÅL 

• Varje år fram till 2030 ska 50 % av de individer som får 
ta del av våra sociala och utbildningsmässiga initiativ vara 
teammedlemmar som identifierar sig som flickor, kvinnor 
eller underrepresenterade grupper.

• År 2030 ska vi använda vår kompetens och vår teknik 
för att hjälpa 1 000 ideella partner genomgå en digital 
omvandling i syfte att bättre kunna tjäna sina samhällen.

• Varje år fram till 2030 ska 75 % av våra medarbetare 
delta i givande eller volontärarbete i sina samhällen.

ANDRA VIKTIGA MÅL

• Varje år fram till 2030 ska 100 % av våra medarbetare 
visa sitt engagemang för våra värderingar.

• År 2030 ska 100 % av de partner vi gör affärer med  
visa sitt engagemang för våra värderingar.

Våra mål för 2030 och efter

  STÄRKA INKLUDERING

Högtflygande mål

År 2030 ska 50 % av vår globala arbetsstyrka 
och 40 % av våra personalledare bestå av 
teammedlemmar som identifierar sig som kvinnor.

  FÖRÄNDRA LIV

Högtflygande mål

Med hjälp av vår teknik och vår räckvidd kommer 
vi att främja initiativ för hälsa och utbildning i syfte 
att år 2030 ha levererat varaktiga resultat för 
1miljard människor.

  UPPRÄTTHÅLLA ETIK OCH SEKRETESS

Högtflygande mål

År 2030 ska våra processer för datakontroll vara 
fullständigt automatiserade för att våra kunder 
enkelt ska kunna kontrollera sina personliga data.

  UTVECKLA HÅLLBARHET

Högtflygande mål

År 2030 kommer vi, för varje produkt som en kund 
köper, återanvända eller återvinna en motsvarande 
produkt. 100 % av våra förpackningar kommer att 
tillverkas av återvunnet eller förnybart material. Mer 
än hälften av materialet i våra produkter kommer att 
tillverkas av återvunnet eller förnybart material.

Med vår plan tar vi vårt nästa djärva steg mot att skapa positiva effekter för människor och planeten. Under de kommande tio 
åren kommer vi att använda oss av dessa mål för att skapa samhällspåverkansstrategier. 
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Utveckla 
hållbarhet

Vi har ett ansvar att 
skydda vår planet

Vi arbetar med våra kunder, 
partner, leverantörer och 
samhällen för att påverka de 
mest angelägna miljöfrågorna. 
Kärnan i vår verksamhet, kraften 
och omfattningen av vår globala 
försörjningskedja, tillåter oss att 
driva de högsta standarderna för 
hållbarhet och etiska metoder, 
hålla oss själva ansvariga för våra 
handlingar samtidigt som vi driver 
förbättringar där det är möjligt.

Tänja på gränserna för innovation

För att göra stora steg när det gäller klimatför-
ändringar och cirkulär ekonomi måste vi tänja på 
gränserna för innovation. Vår Experience Innovation 
Group driver en ambitiös arbetsström för att 
upptäcka och testa nya, revolutionerande designidéer 
och användarupplevelser som har potential att 
minimera miljöpåverkan och minska utsläppen i stor 
skala – för oss själva och våra kunder.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT

• Vi använde över 25 miljoner kg av hållbara material 
i våra produkter under FY22. Genom att investera 
i forskning och utnyttja vår leverantörskedjas 
innovativa kraft, skalade vi användningen av 
återvunna och förnybara material som återvunnen 
kolfiber och bioplast. 

• 90,2 % av förpackningarna i vår produktportfölj 
gjordes med återvunnet eller förnybart material 
under FY22. Vi använde över 100 000 kg 
havsbunden plast i förpackningar, vilket gjorde det 
möjligt för oss att uppnå vårt åtagande till stöd 
för FN:s Sustainable Development Goal 14 att 
tiodubbla vår årliga användning av havsbunden 
plast år 2025, fyra år före det planerade datumet.

• Över 55 % av den globala elen i våra anläggningar 
kom från förnybara källor under FY22. El 
genererad av solpanelsinstallationer  
på plats ökade med 82 % jämfört med FY20. 

• Vi såg en ökning med 26 % från år till år 
i andelen sålda produkter som togs tillbaka för 
återanvändning eller återvinning. Vi lanserade nya 
sätt att engagera individer, partner och företag att 
lämna in sin gamla teknologi för att stödja vårt mål 
att återanvända eller återvinna lika mycket som vi 
producerar.

BLICKAR FRAMÅT

• Vi vill fortsätta att ta itu med en av våra 
största scope 3-utsläppskategorier genom att 
tillkännage ett nytt 2030-mål för att minska 
koldioxidutsläppen i samband med användningen 
av en såld produkt.

• Vi vill påskynda återhämtningen av gammal 
teknologi för renovering och återanvändning 
genom skalande återtagningstjänster. Vi vill 
förlänga livslängden på produkter och material och 
ha det som en av våra huvudprioriteringar.
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Stärka 
inkludering

På Dell Technologies 
värdesätter vi mångfald av 
tankar och erfarenheter

På Dell Technologies är vi ett 
mångsidigt team som värdesätter 
mångfald av tankar och erfarenheter 
för att skapa innovativa tekniker 
som driver mänskliga framsteg. 
Vi är orubbliga i vårt engagemang 
för jämlikhet, förtroende och 
förespråkande för varandra 
eftersom vi tror att alla förtjänar 
tillgång till möjligheter, balans 
och tillfredsställelse, kontakt med 
omvärlden, respekt och framför allt 
att vara inkluderade.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT

• Vi utökade vår räckvidd genom rekrytering 
och utbildningsprogram fokuserade på 
underrepresenterade grupper, innovativa 
anställningsprogram och partnerskap. Vi är 
fokuserade på att bredda vår räckvidd för att 
säkerställa att vi engagerar talanger där de bor. 

• Vi stärkte vår gruppmedlemsgemenskap för att 
driva engagemang och samarbete. Vi skapar 
kontakter globalt genom våra Employee Resource 
Groups (ERG), våra Culture, Diversity & Inclusion 
(CD&I) Champions och CD&I-kommittéer.

• Vi främjade inkludering genom utbildning 
och medvetenhet och erbjöd alla våra 
teammedlemmar årligt grundläggande kurser 
om inkluderande principer och praxis. Vi 
tillhandahåller också möjligheter, verktyg och 
resurser för att uppmuntra inkluderande samtal 
för teammedlemmar och ledare.

• Vi hjälpte ledare att driva en kultur där våra 
medarbetare känner sig bemyndigade att uppnå 
en känsla av balans, få kontakt med kolleger runt 
omkring dem och acceptera människor som de 
är. Våra ledarskapsprinciper sätter förväntningar 
på att kämpa för eget kapital, att värdera olika 
bakgrunder och att hylla unika perspektiv.

BLICKAR FRAMÅT

• Medan vi gör framsteg mot våra mål vet vi att 
vi i den nuvarande globala miljön måste fortsätta 
att fokusera på att främja en inkluderande kultur. 
Den ”stora ombildningen” som sker över hela 
branschen ger oss en möjlighet att attrahera nya 
talanger samtidigt som vi fokuserar på att behålla 
vår nuvarande talangpool. 

Våra teammedlemmar är vår 
största styrka
”Vi strävar efter att driva en kultur som omfattar 
det unika hos våra medarbetare och som ger dem 
möjlighet att nå sin fulla potential – där de kan 
vara sitt autentiska jag och göra sitt bästa arbete. 
Oavsett vem de är, hur de ser ut eller vilken 
bakgrund de har.” – Vanice Hayes, Chief Culture 
Diversity & Inclusion Officer
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Förändra liv

På Dell Technologies har 
vi alltid trott på teknikens 
kraft för att lösa de 
största utmaningarna som 
samhället står inför

Sedan början har vi fokuserat på att 
göra tillgången till teknik överkomlig 
och tillgänglig för alla. Som en 
global ledare har vi obegränsade 
möjligheter att förändra liv när vi 
använder vår storlek, portfölj och 
partnerskap för att skapa en digitalt 
inkluderande framtid där alla kan 
förverkliga sin fulla potential.

VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT

• Sedan 2013 har vi nått nästan 160 miljoner 
människor genom strategiska hjälpprogram 
och volontärarbete, såväl som våra sociala 
innovationsinitiativ. Dell har uppnått detta genom 
att samarbeta med ideella organisationer för 
att rikta in sig på regioner som behöver digital 
åtkomst mest och med våra teammedlemmar, 
som använder sin tid, expertis och passion för 
att hjälpa ideella organisationer att förändras och 
samhällen blomstra. 

• Vår Digital LifeCare-teknologilösning, som används 
för att stödja Indiens regerings program för kontroll 
och hantering av icke-smittsamma sjukdomar 
(NCD), har över 135 miljoner individer inskrivna 
i systemet i december 2021. Dessutom har över 
94 000 vårdarbetare utbildats av vår partner Tata 
Trusts. 

• 2021 flyttade vi våra Solar Learning Labs till Solar 
Community Hubs, vilket fördubblade fotavtrycket 
och utökade tjänsterna tillgängliga  
i varje hubb. Hittills har detta projekt gynnat över 
114 000 personer, och hjälpt dem att få tillgång till 
digital teknik och dess tjänster.

BLICKAR FRAMÅT

• Vi vill utöka Tech Pro Bonos globala räckvidd för 
att säkerställa att vi hjälper ideella organisationer 
över hela världen att digitaliseras.

• Vi vill förbättra våra teammedlemmars förmåga 
att arbeta som volontärer, oavsett var de befinner 
sig.

• Vi vill samarbeta med andra organisationer som 
driver digital integration och arbetar för att hjälpa 
samhällen i nöd.

Effektfulla partner 
Vi har samarbetat med UNICEF USA på Giga, ett 
gemensamt initiativ av UNICEF och International 
Telecommunication Union (ITU), för att skapa en 
global karta över varje skolas internetåtkomst i realtid 
för att skapa modeller för innovativ finansiering och 
möjligheter för anslutning.
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VAD VI HAR ÅSTADKOMMIT

• Vi förbättrade mekanismer för att konfidentiellt 
rapportera etiska problem genom att lägga till 
en QR-kod som ett ytterligare sätt att få sin 
röst hörd. När du rapporterar ett problem kan 
teammedlemmar, entreprenörer, tredje parter och 
andra välja mellan flera språk och välja att skicka 
in anonymt. 

• Under pandemin har företag och statliga 
myndigheter varit tvungna att skydda folkhälsan 
samtidigt som de skyddar personuppgifter. 
Vi arbetade med ServiceNow för att hantera 
integritets- och säkerhetskrav gällande 
vaccinationsspårning för Dell-anläggningar. 
Vi samarbetade även med Intel och Leidos® för 
att skapa en säker kontaktspårningslösning för 
Centers for Disease Control and Prevention.

• Vi lanserade Dells nya Privacy Trust Center som 
vår centraliserade plats där kunderna kan lära sig 
mer om vår sekretesspraxis och datalivscykler, 
se deras integritetsinstrumentpanel och skicka 
sekretessförfrågningar. Besök Privacy Trust 
Center för information och en videorundtur.

BLICKAR FRAMÅT

• Utnyttja digital expertis för att utbilda andra 
organisationer och visa hur innovativa 
tillvägagångssätt kan förbättra etik och 
integritetsfunktioner.

• Fortsätta att utvärdera våra direkta partner för 
att säkerställa att vi flaggar potentiella etik- och 
integritetsområden för undersökningar på ett 
proaktivt och snabbt sätt.

Upprätthålla 
etik och 
sekretess

Etik och integritet är  
avgörande för att bygga 
förtroende, upprätthålla 
integritet och skapa en 
grund för positiv social 
påverkan

Vi bygger in vår etiska kultur och 
våra värderingar i vårt sätt att göra 
affärer, inte för att vi måste göra det, 
utan för att det är rätt sak att göra.

Ge mobil åtkomst till etiska 
verktyg och utbildning
Kärnan i vår digitala svit är My Ethics-appen, 
som möjliggör slutförande av tilldelad utbildning, 
navigering i Dell Technologies uppförandekod och 
en strömlinjeformad Speak Up-funktion varhelst 
Dell Technologies teammedlemmar befinner sig och 
på vilken mobil enhet som helst. Vår prisbelönta 
kurs, Standing Strong Together: Confronting Racial 
Inequity finns i My Ethics-appen. 

DELL TECHNOLOGIES 
FY22 ESG-RAPPORT – SAMMANFATTNING 

9



Med denna rapport och andra fortsätter vi vårt 
långvariga engagemang för ansvarighet för att 
leverera vår ESG-strategi och våra initiativ.
Vi måste förnyas och utvecklas för att möta de utmaningar vi står inför, men vi är inte ensamma på den här resan. 
Vi välkomnar idéer och partnerskap, och hoppas att du vill gå med oss för att driva samhällspåverkan, för alla.

Besök Dell.com/ESG för mer information.

http://dell.com/ESG
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