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Trelleborgs värde för samhället. I det längre perspektivet 
utgör Trelleborgs produkter och lösningar företagets 
totalt sett bredaste och tydligaste bidrag till förbättring 
av hela samhällets hållbarhet i enlighet med FN:s 
globala hållbarhetsmål. Detta via produkternas och 
lösningarnas förmåga att skydda det betydelsefulla i 
samhället såsom miljö, människor, infrastruktur och till-
gångar, vilket beskrivs närmare på sidorna 22–25.

Trelleborgs totala värdeskapande och hur det förde-
lades 2021 på olika intressenter i samhället återfinns  
på sidan 17 och i tabellen på sidan 134.

Lokala utvecklingsprogram. Trelleborg har som målsätt-
ning att på alla de platser där koncernen är närvarande 
via lokalt engagemang verka för grupper såsom barn/
ungdomar eller personer med funktionsvariationer. Detta 
sker vanligen via utbildnings- och utvecklingsprogram, 
ofta med fokus på meningsfull fritidssysselsättning 
såsom sport - och hälsoaktiviteter. Olika typer av sådana 
utvecklingsprogram med fokus på utbildning eller sport/
hälsa är pågående vid alla större anläggningar globalt. 
En positiv långsiktig effekt av sådana initiativ är att unga 
talanger får kännedom om Trelleborg som arbetsgivare. 
 En tredje vanlig inriktning för Trelleborgs enheter är 
frivilligengagemang för de anställda i olika samhälls-
nyttiga projekt eller program lokalt. På sidan 134  
redovisas helhetsutfallet av det omfattande samhälls-
engage manget inom koncernen. 

Ett nytt gemensamt koncept är Trelleborg SportsClub, 
med fokus på idrottsmässig träning, utbildning och 
coaching, där flera pilotprojekt pågår i Sverige. Se  
nästa sida.

Utöver de nämnda engagemangen förekommer lokalt 
en rad samarbeten med skolor och universitet, såsom 
praktikantverksamhet på University of Malta, övningar 
med Örebro universitet (se även sidan 123) och föreläs-
ningar/övningar med Lunds universitet/Internationella 
Miljöinstitutet i Sverige, samt samarbeten med olika 
intresseorganisationer. 

Sri Lanka. Tillsammans med den ideella organisationen 
Star for Life bedrivs sedan 2012 ett skolprogram i Sri 
Lanka som över tid utvidgats till att för närvarande 
omfatta två skolor: Kelani College och Bellana College. 
Programmet syftar till att inspirera och stötta ungdom-

arna att tro på sin framtid och sina drömmar genom 
såväl återkommande coachinginsatser som sport- och 
musikaktiviteter. Programmet i Kelani College utvärde-
rades år 2017 och befanns ha lett till förbättrad närvaro, 
positiva attityder, bättre studieresultat, fysisk och mental 
balans samt minskad frånvaro och färre konflikter. 

Programverksamheten påverkades under 2021 fort-
satt av coronasituationen i landet med nedstängningar 
av skolorna och därmed begränsade möjligheter att 
bedriva programaktiviteter på plats. De äldsta klas-
sernas verksamhet öppnades först i november 2021 
efter cirka 1,5 års nedstängning.

I Sri Lanka bedriver Trelleborg sedan år 2010 även 
en förskoleverksamhet kallad Antonio Bianchi’s House. 
Förskolan har daglig verksamhet grundad på montessori-
pedagogik för barn från resurssvaga familjeförhållanden.

Indien. Under 2021 har samarbetet med ett antal olika 
frivilligorganisationer fortsatt i Indien. Ett stipendie-
program som stödjer vidareutbildning för talangfulla 
ungdomar i samarbete med Akshaya Patra Foundation är 
ett viktigt inslag. Även samarbetet med organisationen 
Hand in Hand (där tidigare ett Village Uplift Program 
bedrivits) fortsätter med stöd till ett sjukhus beläget nära 
en av Trelleborgs produktionsanläggningar i Bengaluru.

Kina. Ett av de senaste större initiativen i Kina riktar sig 
till landsbygdsområden och skolungdomar vars föräldrar 
flyttat långt för att arbeta och ofta lämnat över ansvaret 
för sina barn på den äldre generationen.

Trelleborg har förbundit sig att under en treårsperiod 
medverka till etablerandet av 10 stödcenter för sådana 
ungdomar tillsammans med hjälporganisationen Soong 
Ching Ling Foundation. Dessa center är till för att under-
lätta situationen för sådana kvarlämnade skolungdomar, 
där bristande föräldraomsorg, dalande studiemotivation 
och otillräcklig tillsyn är vanliga problem. Se även nästa 
sida för exempel på samhällsengagemang i Kina.

Sverige. Även i Sverige görs lokala insatser av Trelleborg 
för att bidra till social integration. Löpande har företaget 
sedan ett antal år samarbete med klubbar som utmärkt 
sig genom att använda idrott som ett framgångsrikt  
sätt för samhälls insatser, såsom att skapa socialt 
umgänge och meningsfull fritid för olika ungdomsgrupper. 

Trelleborg har lokala samhällsengagemang överallt där koncernen finns. Flera av 
engagemangen har funnits på plats i flera år på platser där de gör tydlig skillnad, bland 
annat i Sri Lanka och i Kina, där ungdomars utveckling stöds genom skolprojekt men 
även i Sverige där skolengagemangen ökat. Globala partnerskap och riktlinjer är en 
annan sida av Trelleborgs samhällsengagemang och hållbarhetsdialog. 

100%
Alla arbetsplatser i  

Trelleborgkoncernen med 
fler än 50 anställda har 
ett pågående samhälls-

engagemang.

Fokusområdet 
Samhälls engagemang 

är tydligt kopplat till de 
globala FN-målen under 
kategorierna 4 och 17. 
Läs mer om kopplingen 

till målen på sidorna 
124–126.
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TRELLEBORG SPORTSCLUB  Det nya initiativet Trelleborg SportsClub 
bygger vidare på företagets etablerade inriktning av sitt samhällsenga-
gemang för stöd till yngre människors utveckling, i det här fallet till 
idrott, träning och coaching. Projekt inom initiativet som kan nämnas 
är fotbolls klubben Trelleborg FF:s satsning Motivations lyftet och 
ishockeyklubben Malmö Redhawks satsning Hälsosam ungdom.

HÅLLBARHETSINITIATIV RUNT OM I TRELLEBORGS VÄRLD 

Trelleborgs FF har ett ungdomsarbete som använder Star 
for Life-modellen i anpassad form kallat Motivationslyftet. 
Ramlösa Södra har en sektion kallad Idrott för alla som 
engagerar ungdomar med funktionsvariation. 

Globala partnerskap och riktlinjer. Trelleborg underteck-
nade FN:s Global Compact redan 2007, och har sedan 
dess årligen inlämnat sin rapport över utvecklingen inom 
de områden som dokumentet täcker: miljö, arbetsför-
hållanden, mänskliga rättigheter och antikorruption. 

Sedan 2007 har Trelleborg öppet rapporterat klimat-
data till CDP (se vidare sidan 40), för transparens  
gentemot alla intressenter vad gäller utsläpp, risker/ 
möjligheter och annan väsentlig klimatrelaterad informa-
tion. Motsvarande vattenrapportering till CDP har till-
kommit de senaste åren. Även rapportering vad gäller 
skog (enbart avseende naturgummi) har inletts. 

Sedan 2008 har Trelleborg tillämpat Global Reporting 
Initiatives (GRI) vid varje tid aktuella riktlinjer för hållbar-
hetsredovisning, och låtit resultatet tredjepartsgranskas 
av Trelleborgs revisorer.

Nytt för 2021. Från 2021 samarbetar Trelleborg med  
CDP även vad gäller kartläggning av utvalda leverantörers 
klimatfotavtryck. Nytt för året 2021 är även medlem-
skapet i Global Platform for Sustainable Natural Rubber, 
ett industriövergripande initiativ med syftet att leda den 
globala förbättringen av socioekonomiska och miljö-
mässiga prestanda i värdekedjan för naturgummi, se 
vidare sidan 45.
 FN:s globala mål vinner mark. Trelleborg kommer fort-
satt att utveckla sin kommunikation enligt FN:s globala 
mål för hållbar utveckling i takt med att detta ramverk 
vinner mark som grundval för hållbarhetskommunikation 
och -dialog mellan företag, finansmarknad, politiker och 
medborgare när det gäller den gemensamma agendan 
fram till och med 2030. 

Ett utförligt index för kopplingen mellan Trelleborgs 
verksamhet och FN-målen inklusive en riskbeskrivning 
finns på sidan 125, medan den affärsmässiga relevansen 
även beskrivs med produktexempel på sidan 126.

BOKSAMARBETE I KINA  I oktober 2021 startade  
Trelleborgs verksamhet i Wuxi, Kina, tillsammans med 

det lokala universitetet ett långsiktigt samarbete i syfte 
att donera böcker. Böckerna, som är en kombination av 
nyinköpta böcker och begagnade från de anställda, ges 

till skolor i ekonomiskt under utvecklade områden. 
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