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Arbetsmiljö – Hälsa och säkerhet. Den fortsatta pandemi-
situationen under 2021 hanterades på samtliga Trelle-
borgs arbetsplatser med de anställdas säkerhet som 
högsta prioritet. Lokala restriktioner hanterades och viss 
såväl global som nationell samordning tillämpades som 
en fortsättning på 2020 års arbete.

Programmet Safety@Work. Trelleborgs mångåriga arbets-
miljöprogram Safety@Work syftar till att skapa en 
gemensam säkerhetskultur samt till att förebygga arbets-
relaterade olyckor och skador i samtliga produktionsen-
heter i koncernen. Uppföljningen av Safety@Work sker 
genom årliga interna revisioner där anläggningarna 
bedöms på en skala i förhållande till en helt och hållet 
etablerad säkerhetskultur med alla rutiner fullt imple-
menterade vad gäller arbetsmiljöledning, maskinsäkerhet 
och olycksuppföljning, i syfte att undvika upprepning av 
en viss typ av händelse.

Programmet innefattar all personal, såväl anställd 
som inhyrd, utan undantag. Under 2020 påbörjades en 
återlansering av programmet under temat ”Team up for 
Safety”. Den här aktiveringen med lokala insatser och 
workshops som ytterligare fördjupar riskmedvetenheten 
och det förebyggande arbetet hos medarbetarna fort-
satte under 2021, då även en förbättrad digital rapporte-
ring och tätare möten för erfarenhetsutbyte infördes. 

Under 2021 har inga dödsolyckor skett (2020: 0).  
Se vidare sidan 132.

Årets samlade utfall för arbetsmiljörelaterade indikatorer 
återfinns i tabell på sidan 132, inklusive andel anlägg-
ningar som innehar en skyddskommitté, liksom antalet 
enheter med certifierade system för arbetsmiljöledning 
enligt OHSAS 18001/ISO 45001.

Mångfald & inkludering. I mångfaldspolicyn på koncern-
nivå tas det fasta på att mångfald och inkludering utgör 
en styrka för koncernen. En ökad mångfald och inklude-
ring har förutsättningar att ytterligare kunna driva på  
Trelleborgs utveckling och resultat, såväl på teamnivå 
som individuellt. Bättre kommunikation med kunder och 
bättre problemlösning är bara ett par exempel på mång-
faldens och inkluderingens fördelar.

Trelleborg arbetar följaktligen med att uppnå en 
balanserad blandning vad gäller faktorer såsom etnicitet, 
ålder och kön med hänsyn till den typ av verksamhet 
som bedrivs. Mångfald och inkludering ses generellt som 
viktiga inslag i situationer såsom rekrytering, utbildning, 
utvärdering, lönesättning och successionsplanering. 

Utöver de helt grundläggande reglerna mot särbe-
handling och diskriminering i Uppförandekoden (läs mer 
om koden på sidan 45) värderar företaget kompetens  
där den finns, utan andra kriterier än att människor i 
grunden är lika och har samma rättigheter. Mer om 
diskriminering på sidorna 44 och 133. 

Det viktigaste koncernövergripande programmet för säkra arbetsplatser är Manufacturing 
Excellence som innefattar arbetsmiljöprogrammet Safety@Work. En bredd i antalet 
nationaliteter på chefsnivå liksom ökad jämställdhet med fler kvinnliga chefer är en 
integrerad del av arbetet med mångfald och inkludering. Vidare prioriteras individuella 
möjligheter för medarbetare att engagera sig, lära och växa för utveckling av karriären. 

43%
Andelen kvinnor i  
styrelsen 2021 var  
43 procent (43).

Antal anställda i koncernen vid årets utgång inklusive inhyrda och  
visstidsanställda var 21 840 (22 209), inklusive både kvarvarande  
och avvecklade verksamheter. Av de anställda arbetar 95 procent (95) 
utanför Sverige.

Medelantalet anställda i koncernen som helhet minskade under 
året till 20 995 (21 425), varav andelen kvinnor uppgick till 25 procent 
(26). Se vidare not 10, sidan 87.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader för anställda  
(exklusive inhyrd personal) i koncernens verksamheter uppgick till  
9 988 msek (9 838). 

Personalomsättningen (uppsägningar och pensionsavgångar ej 
inräknade) varierar mellan olika länder och anläggningar, och åter-
speglar ofta den lokala arbetskraftssituationen.

TRELLEBORGS GLOBALA NÄRVARO OCH KÖNSFÖRDELNING 2021

ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 1

Fördelning per land 2021 2020

USA 3 029 2 923

Tjeckien 2 734 3 593

Kina 1 715 1 534

Storbritannien 1 497 1 751

Italien 1 413 1 345

Tyskland 1 141 1 111

Sri Lanka 1 064 962

Sverige 1 039 1 044

Frankrike 1 003 967

Slovenien 852 845

Övriga 6 353 6 134

Totalt 21 840 22 209

1 Inklusive inhyrd och visstidsanställd personal.

Kvinnor, 
25% 

Män, 
75% 

 Könsfördelning  
globalt.

Fokusområdet Verk-
samhetens medarbetar-
del är tydligt kopplad 
till de globala FN-målen 
under kategorierna 5 
och 8. Läs mer om 
kopplingen till målen 
på sidorna 124–126.

LWD
Ett nyckeltal, Lost Work 
Days, har införts för  
antalet förlorade arbets-
dagar per 100 anställda 
på grund av arbetsrela-
terad skada/sjukdom.  
Se sidan 132.
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Etnicitet. En grundregel är att ledning och chefer i verk-
samheten ska ha lokal förankring, vilket i ett företag som 
finns i ett 50-tal länder naturligt ger en etnisk blandning  
i verksamhetsledningarna. 

Under 2021 har en undersökning visat att cheferna 
ner till nivå 4 i organisationen (där nivå 1 är VD, nivå 2  
är personer som rapporterar till VD, nivå 3 är personer 
som rapporterar till nivå 2 osv.) består av sammanlagt 
38 olika nationaliteter.

Ålder. En kärnfråga för alla kunskapsverksamheter –  
Trelleborg inkluderat – är förmågan att rekrytera unga 
talanger. Trelleborg har sedan ett antal år haft ett ökat 
fokus på yngre generationer – anställda födda 1980 och 
senare (Generation Y), och olika initiativ har genomförts. 
Utöver detta har koncernen utökat sitt Graduate Program 
till två program per år istället för ett. 

Kön. I en ingenjörsdominerad verksamhet som Trelle-
borgs innebär strävan mot en för verksamheten balan-
serad könsfördelning en utmaning som kräver arbete på 
alla nivåer. Fördelningen är fortfarande mansdominerad 
på högre koncern- och affärsområdesnivåer, medan den 
är mer balanserad ute i verksamheterna.

Ett nyckeltal har införts för att mäta andelen kvinnor 

ner till nivå 4 i organisationen, med ambitionen att öka 
andelen kvinnor på dessa nivåer från år till år, vilket  
på sikt är ämnat att skapa en jämnare könsfördelad  
rekryteringsgrund också för högre nivåer. Se sidan 132.

Arbetet för en mer balanserad könsfördelning 
uttrycks därutöver bland annat genom att kvinnliga  
kandidater aktivt eftersträvas till alla lednings- och  
chefspositioner, liksom till alla koncernens utbildnings-
program, särskilt inom ledarskap.

Employer Branding. Ett område som Trelleborg lägger 
tonvikt vid är Employer Branding, alltså vilken typ av 
arbetsgivare företaget är och vill bli uppfattad som, både 
internt och externt. I detta syfte har en formulering som 
speglar Trelleborgs löfte som arbetsgivare tagits fram 
som ett initiativ för att stärka fokus på att attrahera, 
behålla och utveckla talanger. Denna formulering – 
Shaping industry from the inside – används internt och 
externt, i digitala kanaler såväl som i tryckt form, liksom 
vid karriärdagar, mässor och andra arrangemang.
 Det samlade arbetet inom Trelleborg med att vara en 
attraktiv arbetsgivare för unga talanger fick under året av 
Karriärföretagen ett erkännande i och med utmärkelsen 
”Karriärföretag 2022”, vilket är en positiv utgångspunkt 
för fortsatt rekrytering av framtidens talanger.

UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSINITIATIV UNDER 2021

 » Trelleborg Group University, koncernens gemensamma utbildningsplattform, har fortsatt att utvecklas och 
leverera relevanta utbildningar på hög nivå även under ett pandemiår som 2021, totalt 30 020 utbildningar 
(21 878), en 37-procentig ökning sedan föregående år. Observera att en och samma medarbetare kan  
ha genomfört flera utbildningar. Ambitionen har varit att göra klassrumsutbildningar digitala – totalt har  
99 procent (98) av deltagandet skett virtuellt. 

 » Under 2021 har Trelleborg fortsatt arbetet med initiativet People Excellence för att vidareutveckla ledar-
skapet inom koncernen, se bilden. Initiativet, som bygger på ett självskattningsverktyg och självgående 
inlärning, innefattar sex individuella program, varav ett av programmen har fokus på mångfald och inklude-
ring. År 2021 har 48 procent av den aktuella populationens chefer påbörjat People Excellence-utbildning, 
och 37 procent av samma population fullföljt minst ett kursprogram. 

 » Som en fördjupning av People Excellence-initiativet och för att ytterligare stärka ledarskapskulturen  
inom Trelleborg kommer ledarförebilder från affärsområdena framöver utbilda sina kollegor i  
coachande ledarskap. 

 » För att stödja livslångt lärande utgår Trelleborg från en modell där 10 procent av utvecklingen/lärandet 
för den anställde består av utbildning i kursformat, 20 procent av socialt lärande via till exempel kollegor 
eller mentorer, medan 70 procent sker inom ramen för jobbet. Som ett naturligt steg i detta kommer 
även utvecklingsplanerna för anställda i Trelleborg fortsättningsvis följa denna struktur för att tydliggöra 
vikten av ständig utveckling för alla medarbetare. 

O
rg

an
is

at
io

ns
-

& feedback & inkluderin
g

Attrahera, rekrytera

Fastställ Ind
ivid

-

ut
ve

ck
lin

g

Coaching Engagem
ang

&
 introducera

prioriteringarut
vec

kling

P R E S T E R A

BYGGVÄ
X

PEOPLE 
EXCELLENCE

42 ÅRSREDOVISNING 2021 TRELLEBORG AB

VERKSAMHETEN: MEDARBETARNAS SÄKERHET, MÅNGFALD OCH UT VECKLING


