
När det gäller hållbarhet har Trelleborg en viktig roll att spela för samhällets omställning. En betydande 
del av FN:s hållbarhetsmål (läs mer på sidorna 34–37) är sådana som vi med hjälp av våra produkter 
och innovationsförmåga kan vara med och lösa. Detta genom vårt kunnande om polymerlösningar och 
hur de bäst utformas för olika behov.

Under det gångna året har vi formulerat vad som varit en ledstjärna för oss ända sedan företaget bilda
 des för mer än 100 år sedan. Att vi skyddar det betydelsefulla har varit sant för Trelleborg ända sedan 
regnkappornas tid, sedan cykel och personbilsdäcken var huvudprodukterna. Och det är ännu sannare i 
dag när våra produkter och lösningar finns överallt och skyddar människor, miljö och infrastruktur. De tar 
bort buller och vibrationer, sparar energi och sänker utsläpp, och förlänger livslängden på broar, tunnlar, 
rörsystem och byggnader. 

Samtidigt är det givetvis så att vår produktion har en påverkan på miljön, vilket vi tar ansvar för och på 
alla sätt vill minimera. Det kan handla om klimatpåverkan, vattenförbrukning, utsläpp eller avfallshante
ring. För alla resurser i vår produktion gäller samma sak: Vi ska minimera allt svinn. 

Detta är vår tydliga vision: Vi arbetar inom ramen för Excellence i riktning mot noll olyckor, noll spill/
avfall, noll leveransavvikelser och noll reklamationer på grund av kvalitetsbrister. Och med dessa lång
siktiga mål vid horisonten måste vi varje år höja ribban och bli bättre och effektivare på alla relevanta 
mätpunkter. I enlighet med detta, för att kunna se trenderna, inför vi från detta år i vår redovisning en 
tioårig nyckeltalsuppföljning även för hållbarhet, se sidan 143. 

På säkerhetssidan kommer vi att intensifiera våra insatser. Trots att nästan alla siffror pekar åt rätt håll 
kan vi inte vara nöjda. För ett företag som alltid brukar rapportera noll dödsolyckor under året är siffran 
två för 2018 inte acceptabel. Trelleborg ska vara en trygg och mycket säker arbetsplats oavsett var på 
jorden man arbetar. Därför har vi inventerat liknande risker överallt i vår produktion för att eliminera dem. 
Med nya hjälpmedel och elearning fortsätter vi det globala säkerhetsarbetet – återigen för att skydda 
det som verkligen betyder något. 

Klimatpåverkan diskuteras överallt efter ett år då dess effekter blivit allt synligare i samhället.  
Trelleborg följer kontinuerligt de pågående klimatförändringarna och åtgärderna samt vad de innebär i 
form av både risker och affärsmöjligheter för vår egen verksamhet och våra anläggningar, och vi arbetar 
som alltid med ständig förbättring. För att belysa det aktuella läget har vi extra utrymme i årsredovis
ningen (sidorna 52–53) som berättar om utvecklingen i stort för klimatarbetet, var Trelleborg står idag 
och vad vi vill göra framöver. En så viktig fråga förtjänar att kommuniceras tydligt. 

 Peter Nilsson, VD och koncernchef

VI SKYDDAR  
DET BETYDELSEFULLA

GRI: 102-12, 102-13, 102-14, 102-54, 102-56

REDOVISNING ENLIGT GRI STANDARDS OCH ÅRSREDOVISNINGSLAGEN

Trelleborg redovisar hållbarhet för 2018 enligt GRI Standards, Global Reporting Initiatives  
rikt linjer för hållbarhetsrapportering, på Corenivå. Ett översiktligt GRIindex finns på sidan 69. 
Mer information och ett detaljerat GRIindex finns i den fristående hållbarhetsredovisningen 
2018 som kan laddas ner på www.trelleborg.com. Hållbarhetsredovisningen 2018 är anpassad 
till regel verket för Hållbarhetsrapportering enligt Års redo visningslagen (ÅRL). 

EXTERN GRANSKNING 
Deloitte har översiktligt granskat och bestyrkt hållbarhetsredovisningen med fokus på de mest 
väsentliga områdena. Se deras bestyrkanderapport på sidan 141. 

TRELLEBORG OCH  
GLOBAL COMPACT
Trelleborg är sedan 2007 
anslutet till FN:s nätverk 
Global Compact, ett initiativ 
för ansvarsfull affärspraxis 
med fokus på miljö, arbets      
                           för hållanden, mänskliga  
rättigheter och antikorruption.

MER INFORMATION OM TRELLEBORG KONCERNENS 
HÅLLBARHETSMÅL OCH UTFALL PÅ SIDORNA 10–11  
SAMT SIDAN 143 (TIOÅRSÖVERSIKT).

MER OM TRELLEBORGS BIDRAG TILL FN:S MÅL FÖR 
HÅLLBAR UTVECKLING PÅ SIDORNA 34–37.
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