
VERKSAMHETEN: EFFEKTIV OCH HÅLLBAR 
RESURSANVÄNDNING

Råmaterial och kemikalier. De viktigaste råvarorna i Trel-
leborgs processer är polymerer (gummi, kompositer och 
plaster), metallkomponenter samt tillsatsämnen såsom 
mjukgörare (oljor) och fyllmedel som till exempel kimrök 
och vulkmedel (svavel, peroxider).

Trelleborgs koncernmiljöpolicy – tillgänglig på www.
trelleborg.com – föreskriver att hänsyn ska tas till försik-
tighetsprincipen och att skadliga substanser och mate-
rial så långt det är möjligt ska minskas och ersättas i 
produkter och processer. Som kemikalieanvändare 
omfattas Trelleborg av EU:s kemikalielagstiftning REACH. 

Förutom lokalt arbete med efterlevnaden av REACH 
utövas kemikaliearbetet fortsatt inom ramen för Global 
Chemical Task Force, en grupp på koncernnivå. Gruppen 
dokumenterar och bistår affärsenheterna i arbetet med 
utfasning och ersättning av substanser som för närva-
rande bedöms som skadliga, liksom kontroll av sådana 
som bedöms kunna bli aktuella i framtiden. En intern 
Restricted Materials List är etablerad, och under 2020 
har fortsatt aktivt arbete bedrivits i Global Chemical Task 
Force med fokus på sådana prioriterade material.

Inom ramen för ETRMA, den europeiska organisa-
tionen för däck- och gummiproducenter, är Trelleborg 
representerat och deltar i arbetet med att bevaka och 
genomföra EU-lagstiftning, till exempel för kemikalier.

Resurseffektivitet och cirkularitet. Inom ramen för pro -
grammet Manufacturing Excellence bedrivs ett syste-
matiskt förbättringsarbete för ökad säkerhet, kvalitet, 
leveransprecision och effektivitet som ger tydligt positiva 
effekter på resursanvändningen genom att minimera allt 
resursslöseri. Se även avsnitten om cirkulära affärer och 
resurseffektivisering på sidorna 20–21 och 123.

En ny utvecklingsgrupp – Polymers for tomorrow – 
inom Trelleborg kommer från och med 2021 att kartlägga 
ny intressant materialforskning och -utveckling. Enligt 
principerna för cirkularitet kommer den här utvecklings-
gruppen (sammansatt av medlemmar från affärsområden 
och koncernen) bevaka tänkbara strategiska samarbeten 
för biobaserade material, återvunnet material och helt  
nya polymerlösningar. 

Energi. En betydande del av koncernens energiförbruk-
ning, liksom dess klimatpåverkan, hänger samman med 
förbränning av fossila bränslen för produktion av ånga 
(direkt energi och direkta utsläpp) samt med inköpt el, 
ånga och fjärrvärme (indirekt energi och indirekta 
utsläpp). 

Energy Excellence, det mångåriga initiativet för  
systematisk energieffektivisering vid alla enheter är en 
integrerad del av programmet Manufacturing Excellence. 
Samtliga produktionsanläggningar måste visa upp en 
aktivitetsplan för att minska energianvändningen. 

Förutom processrelaterade åtgärder fokuserar  
Trelleborgs enheter på olika typer av system för 
förbättrad uppföljning av energikonsumtionen samt på 
att öka energimedvetenheten hos personalen.

Det positiva utfallet av energiförbrukningen för året 
(se tabell på sidan 126) avspeglar såväl lägre produk-
tionsvolymer som den fortgående effektiviseringen av 
energianvändningen.

Förnybar energi. Andelen förnybar energi – som  
kontinuerligt ska ökas – redovisas som egen indikator  
i tabellen på sidan 126. Exempelvis har alla brittiska 
produktionsenheter under året 2020 gått över till 
förnybar el. Ett betydande projekt genomfördes i Sri 
Lanka 2019, där biomassa ersatte fossilt bränsle i 
ångframställningen för produktionen.

Egenproducerad el via solceller förekommer vid 
enheter i Modena, Italien, i Bengaluru, Indien, och  
på Malta. 

Klimat. En beskrivning av Trelleborgs nya långsiktiga stra-
tegi på klimatområdet med såväl klimatmålet ”50 by 25” 
med sikte på år 2025 som visionen ”Klimatneutral  
verksamhet” för år 2035 finns på sidorna 22–23. 

En ny översikt anpassad till rekommendationerna 
från Task Force for Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) finns på sidan 129. 

Utfall av klimatmålet för 2020. Baslinjen för koncer-
nens tidigare klimatmål ”20 by 20” var satt utifrån 2015 
års prestanda för samtliga ingående enheter, alltså 
proformavärden från Trelleborg och det 2016 förvärvade 

Inom ramen för Trelleborgs program Manufacturing Excellence bedrivs ett ständigt 
arbete med processeffektivisering. Detta innefattar alla resurstyper såsom energi 
och råmaterial, i riktning mot cirkularitet. Andelen förnybar energi ska kontinuerligt 
öka för minskad klimatpåverkan i linje med klimatmålet ”50 by 25”, och visionen 
om koldioxidneutralitet år 2035. Fokusområdet Verksamhetens resursdel är tydligt 
kopplad till FN-målen under kategorierna 3, 8, 12 och 13. Läs mer om kopplingen 
till respektive mål på sidorna 124–125.
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tjeckiska företaget. Med denna baslinje som utgångspunkt uppnåddes det uppsatta 
målet med god marginal i sammanlagt 32 procents förbättring sedan basåret. 

”20 by 20”-målet speglade koldioxidintensiteten, det vill säga de totala  
CO2-ut släppens storlek inom Scope 1 och 2 i förhållande till verksamhetens volym. 

Det detaljerade utfallet för året 2020 vad avser klimatrelaterade indikatorer  
återfinns i tabellen på sidan 126. 

 » Trelleborg tillämpar på klimatområdet intensitetsmål (ton CO2 per msek försäljning), 
mot bakgrund av historiken som innehåller betydande förvärv och avyttringar. Detta 
eftersom de aktuella utsläppen per år bör spegla relevant verksamhetsvolym för att 
bättre vara jämförbara över tid.

 » Beräkningarna av CO2-utsläpp från inköpt el bygger i huvudsak på platsbaserade  
nationella omräkningsfaktorer från International Energy Agency (2018 års version). 
Omräkningsfaktorerna för elförbrukningen speglar respektive lands samlade energi -
mix i genomsnitt: vattenkraft och kärnkraft ger lägre utsläpp, medan kol och olja ger  
högre utsläpp. 

 » För förnybar elektricitet tillämpar Trelleborg följande princip: Alla nedjusteringar av 
utsläpp (i förhållande till platsbaserade nationella omräkningsfaktorer) måste styrkas 
med intyg/certifikat med specifikation av levererad energimix och nettoutsläpp. 

Endast två av koncernens enheter – i Prag, Tjeckien och i Tivoli, Italien – ingår i EU:s 
system för utsläppsrätter, EU ETS (EU Emissions Trading System). Detta system går 
enkelt beskrivet ut på att verksamheter tilldelas utsläppsrätter (1 rätt = 1 ton CO2). 
Varje år ska de berörda verksamheterna redovisa sina utsläpp av CO2 samt överlämna 
utsläppsrätter motsvarande de utsläpp som orsakats. Det aktuella antalet tilldelade 
utsläppsrätter år 2020 för Trelleborg var 34 864 (34 008).

Vatten. Vatten används inom Trelleborgs produktion främst till kylning och tvättning i 
processerna. Årets utfall för vattenrelaterade indikatorer återfinns i tabellen på sidan 
126. Betydande minskningar av vattenanvändningen har gjorts löpande, bland annat 
genom förbättrade kylsystem och återvinningssystem. Utsläppen till vatten är  
begränsade. De utgörs i huvudsak av organiskt material. 

Tidigare genomförda kartläggningar av vattentillgången för länder och regioner där 
Trelleborg har producerande enheter pekar på att vissa enheter är lokaliserade där 
vattenbrist kan uppstå i framtiden, exempelvis regionalt i Kina, Italien, USA, Sri Lanka 
och på Malta. Fokus när det gäller den centrala vattenuppföljningen ligger på  
nämnda regioner.

Avfall. Det pågår ett kontinuerligt arbete inom de lokala verksamheterna med att minska 
spill från produktionen, vilket bidrar till att minska avfallsmängden och till en högre  
återvinningsgrad. På samma sätt ska mängden farligt avfall kontinuerligt minskas.

 » Återvinning sker via externa partners och internt, se diagram på sidan 127.

 » Se även vidare om resurseffektivisering och cirkularitet på sidorna 36 och 124.

Utsläpp till luft. Förutom energirelaterade utsläpp som CO2, svaveldioxid och kväveoxider 
utgörs koncernens utsläpp till luft huvudsakligen av flyktiga organiska ämnen, VOC  
(Volatile Organic Compounds). Trelleborg tillämpar samma definition av VOC som EU.

Att reducera utsläppen av VOC är prioriterat ur både miljö- och hälsosynvinkel och 
utsläppen har kontinuerligt minskats under de senaste åren, se tabell på sidan 126. 
Utsläppen kommer främst från användning av lösningsmedelshaltiga vidhäftningsmedel, 
och är kritiska bara för ett begränsat antal produkter och produktions enheter. 
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-11%
Utsläppen till luft av flyktiga organiska ämnen (VOC) 
har minskat tydligt under året, från 564 ton till  
504 ton. Ställt mot försäljningen var de konstanta.

-5%
Relativt försäljningen  
minskade det totala avfallet 
med 5 procent (7). 
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VERKSAMHETEN: MEDARBETARNAS 
SÄKERHET, MÅNGFALD OCH UTVECKLING

Arbetsmiljö – Hälsa och säkerhet. Pandemisituationen 
under 2020 hanterades på samtliga Trelleborgs arbets-
platser med de anställdas säkerhet som högsta prioritet. 
Lokala restriktioner hanterades och viss nationell 
samordning tillämpades, se vidare sidan 49.
 Trelleborgs mångåriga program Safety@Work syftar 
till att skapa en gemensam säkerhetskultur samt till att 
förebygga arbetsrelaterade olyckor och skador i samtliga 
produktionsenheter i koncernen. Programmet innefattar 
all personal, såväl anställd som inhyrd, utan undantag. 
Under 2020 gjordes en nylansering av programmet under 
temat ”Team up for Safety”. Aktiveringen med lokala 
insatser och workshops som ytterligare fördjupar risk-
medvetenheten och det förebyggande arbetet hos  
medarbetarna fortsätter under 2021.

Uppföljningen av programmet Safety@Work sker 
genom årliga interna revisioner där anläggningarna 
bedöms i förhållande till best practice vad gäller arbets-
miljöledning, maskinsäkerhet och olycksuppföljning, i 
syfte att undvika upprepning av samma typ av händelse.

Under 2020 har noll dödsolyckor skett. Se vidare 
sidan 127.

Årets samlade utfall för arbetsmiljörelaterade indika-
torer återfinns i tabell på sidan 127, inklusive andel 
anläggningar som innehar en skyddskommitté, liksom 
antalet enheter med certifierade system för arbetsmiljö-
ledning 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 förbättrad mångfald och 
inkludering har förutsättningar att ytterligare kunna driva 
på Trelleborgs utveckling och resultat, såväl på teamnivå 
som individuellt. Bättre kommunikation med kunder och 
problemlösning är bara ett par sådana 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 43) värderar företaget kompetens 
där den finns, utan andra kriterier än att människor i 
grunden är lika och har samma rättigheter. Se mer om 
diskriminering på sidorna 9 och 128.

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.

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, 
till exempel att utvalda yngre anställda deltar i One 
Young World Summit, en årlig global kongress på temat 
hållbarhet, innovation och mångfald. Utöver detta har 
koncernen utökat sitt Graduate Program till två program 
per år istället för ett.

Trelleborg har även etablerat ett internt nyckeltal för 
att mäta bibehållandet av unga talanger i organisationen.

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

Ett internt nyckeltal har införts för att mäta antalet 
kvinnliga chefer ner till ledningsnivå 4 i organisationen, 
med ambitionen att öka andelen kvinnliga ledare på 
dessa nivåer från år till år, vilket på sikt är ämnat att 
skapa en jämnare könsfördelad rekryteringsgrund också 
för högre nivåer.

Arbetet för en mer balanserad könsfördelning 
uttrycks därutöver bland annat genom att kvinnliga  

Det viktigaste koncernövergripande programmet för säkra arbetsplatser är Manufacturing 
Excellence som innefattar arbetsmiljöprogrammet Safety@Work. Ökad jämställdhet och 
fler kvinnliga chefer är en integrerad del av arbetet med mångfald och inkludering. Vidare 
tror Trelleborg på att ge medarbetarna individuella möjligheter att engagera sig, lära och 
växa för vidareutveckling av deras karriär. Fokusområdet Verksamhetens medarbetardel 
är tydligt kopplad till FN-målen under kategorierna 5 och 8. Läs mer om kopplingen till 
respektive mål på sidorna 124–125.

43%
Andelen kvinnor i  

styrelsen 2020 var  
43 procent (38).
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Antal anställda i koncernen vid årets utgång inklusive inhyrda och viss-
tidsanställda var 22 209 (23 935). Av de anställda arbetar 95 procent 
utanför Sverige.

Medelantalet anställda i koncernens verksamheter minskade under 
året till 21 470 (22 952), varav andelen kvinnor uppgick till 25 procent 
(25). Se vidare not 10, sidan 87. 

Löner och andra ersättningar för anställda (exklusive inhyrd 
personal) i koncernens verksamheter uppgick till 8 136 msek (8 733). 

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

TRELLEBORGS GLOBALA NÄRVARO OCH KÖNSFÖRDELNING

ANTAL ANSTÄLLDA VID ÅRETS SLUT 1

Fördelning per land 2020 2019

Tjeckien 3 593 3 964

USA 2 923 3 303

Storbritannien 1 751 2 017

Kina 1 534 1 599

Italien 1 345 1 338

Tyskland 1 111 1 141

Sverige 1 044 1 181

Frankrike 967 1 054

Sri Lanka 962 945

Slovenien 845 925

Övriga 6 134 6 468

Totalt 22 209 23 935

1 Inklusive inhyrd och visstidsanställd personal.

Könsfördelning globalt
25% kvinnor, 75% män.

kandidater aktivt eftersträvas till alla lednings- och chefs-
positioner, liksom till alla koncernens utbildningsprogram, 
särskilt inom ledarskap. 

Ett område som Trelleborg lägger förnyad 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. 

Trelleborg Group University, koncernens gemensamma 
utbildningsorganisation, har under 2020 trots pandemin 
lyckats upprätthålla en hög nivå genomförda utbildningar, 
totalt 21 878 (27 904). Observera att en och samma 
medarbetare kan ha genomfört flera utbildningar. Ambi-
tionen har varit att göra klassrumsutbildningar digitala – 
totalt har 98 procent av deltagandet skett virtuellt. 
 Ledarskap är det utbildningsområde som haft flest 
deltagare under året, bland annat har 272 arbetsledare 
(500) från produktionen genomgått det nya Local 
Leadership- programmet.

En stor del av Excellence-programmen har tvingats till 
temporära uppehåll under året på grund av pandemin. 

MÅNGFALDSINITIATIV UNDER 2020

Under 2020 har Trelleborg fortsatt arbetet 
kring mångfald och utveckling: 

 » Nästan 600 nyanställda och tidigare med-
arbetare har tagit del av den webbaserade 
koncernutbildningen (e-learning) på temat 
mångfald och inkludering, som ökar med-
vetenheten om mångfaldens betydelse och 
omedvetna fördomar. Utbildningen är en  
del av Trelleborgs Awareness-program för 
nyanställda. 

 » I den årliga successionsplaneringsprocessen 
har Trelleborg konstaterat en förbättrad, 
jämnare könsfördelning bland dem med 
potential att bli ledare på nivå 4 i  
organisationen.

UTBILDNINGS- OCH UTVECKLINGSINITIATIV UNDER 2020
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Under 2020 har Trelleborg utvecklat och lanserat ett nytt Excellence- 
initiativ, People Excellence, för att vidar utveckla ledarskapet inom 
koncernen, se bilden. Initiativet, som bygger på ett självskattnings-
verktyg och självgående inlärning, innefattar sex individuella program, 
varav ett av programmen har fokus på mångfald och inkludering. 
Mottagandet har varit positivt – i början av 2021 hade 956 chefer 
påbörjat sin People Excellence-utbildning. 
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