Innehåll
HÅLLBARHET

ETT BRETT
SAMHÄLLSENGAGEMANG
Trelleborgs roll i samhället sträcker sig från innovation för bättre hållbarhet
till lokala program för utveckling och mångfald.
Trelleborgs värde för samhället. I det längre
perspektivet utgör Trelleborgs produkter och
lösningar – det Trelleborg kallar Blue Dimen
sionTM – företagets totalt sett bredaste och
tydligaste möjlighet att bidra till förbättring
av samhällets hållbarhet, i enlighet med
FN:s hållbarhetsmål. Detta via produkternas
och lösningarnas förmåga att skydda miljö,
människor, infrastruktur och tillgångar, vilket
beskrivs närmare på sidorna 34–35.
Trelleborgs totala värdeskapande och
hur det fördelas 2018 på olika intressenter
i samhället beskrivs i text och siffror i
tabellen nedan och på sidan 15 .

lokalt i en betydande andel av Trelleborgs
enheter. I lokala samarbeten med idrotts
klubbar är mångfald prioriterad, framför allt
i form av verksamhet riktad till ungdomar
samt till deltagare av blandade kön.
Utöver detta förekommer lokalt en rad
samarbeten med skolor och universitet,
såsom praktikantverksamhet med Univer
sity of Malta, och med Örebro universitet
liksom Lunds universitet/Internationella
Miljöinstitutet i Sverige (se även sidorna
49–51 för exempel på samarbetet med
Örebro), samt med olika intresse
organisationer.

Lokala utvecklingsprogram. Trelleborg har
som målsättning att på de platser där före
taget är närvarande verka för integration
i samhället av grupper såsom barn/
ungdomar och de med funktionsvariationer.
Detta sker vanligen via utbildnings- och
utvecklingsprogram som inkluderar
meningsfull fritidssysselsättning, till
exempel kultur-, hälso- och sportaktiviteter.
Ett antal lokala utvecklingsprogram med
sådant fokus bedrivs i olika länder, se
exempel på denna sida och nästa. En
positiv långsiktig effekt av dessa program
är också att unga talanger får kännedom
om Trelleborg som arbetsgivare.
Övrigt liknande samarbete – stöd eller
sponsring – av verksamhet med miljömässig,
hälsomässig eller social inriktning pågår

Sri Lanka. Tillsammans med Star for Life
bedrivs sedan 2012 ett skolprogram i
Sri Lanka som över tid utvidgats till att
innefatta två skolor i Colomboområdet:
Kelani College och Bellana College. Formell
invigning av samarbetet kring Bellana
College ägde rum 2017.
Programmet syftar till att inspirera och
stötta skolungdomarna att tro på sin
framtid och sina drömmar genom åter
kommande coachinginsatser såväl som
sport- och musikaktiviteter.
Efter tre år med programmet i Kelani
College utvärderades programmet, och
befanns ha lett till förbättrad närvaro,
positiva attityder, bättre studieresultat,
fysisk och mental balans samt minskad
frånvaro och färre konflikter.

I Sri Lanka bedriver Trelleborg sedan 2010
även en förskoleverksamhet kallad Antonio
Bianchi’s House. Förskolan har daglig verk
samhet med montessoripedagogik för barn
med resurssvaga familjeförhållanden.
Indien. Under 2018 har samarbetet med
ett antal olika frivilligorganisationer fortsatt
i Indien.
Tillsammans med organisationen Hand
in Hand har exempelvis ett Village Uplift
Program bedrivits i syfte att skapa en miljö
och infrastruktur som möjliggör lokal
utveckling för samhället Maralukunte i
Bengaluruområdet, beläget cirka 70 km
från Trelleborgs anläggningar.
För integration och mångfald. Även i
Sverige görs lokala insatser av företaget
för att bidra till social integration.
Löpande har företaget sedan ett antal år
samarbete med Trelleborgs FF respektive
Ramlösa Södra, klubbar som utmärkt sig
genom att använda idrott som ett fram
gångsrikt sätt för samhällsinsatser,
såsom att skapa socialt umgänge och
meningsfull fritid för ungdomsgrupper, till
exempel ensamkommande flyktingar
eller de med funktionsvariationer.

Utfall 2018 inom området Samhällsengagemang
Samhälls
engagemang
Fördelat ekono
miskt värde

Var? Utfall 2018

Mål och huvudsaklig styrning

Totalt genererade Trelleborgs verksamhet ett
ekonomiskt värde om 34 601 msek (32 755)
varav 31 148 msek fördelar sig bland
intressenterna (leverantörer, anställda,
aktieägare, kreditgivare, samhället).
Se detaljer på sidan 15.

Fördelat värde 2018
Aktieägare 3,9%
Kreditgivare 1,1%
Samhället 3,0%

Leverantörer
59,9%

Företagets värdeskapande för det
omgivande samhället beskrivs såväl i
monetära termer (i årsredovisningen)
som via transparent hållbarhetsredo
visning. Det accentueras via
Trelleborgs olika produkter och lös
ningar som bidrar till samhällets håll
barhet (läs mer på sidorna 34–35).

Anställda 32,1%
Lokal utveckling

Teckenförklaring:
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Utbildnings- och utvecklingsprogram fortsatte
2018 att bedrivas i Sri Lanka (en förskola,
två skolor med elever på motsvarande
högstadienivå), Indien, Sverige och ett antal
andra länder.

= Internt, alla enheter

ÅRSRED OVISNING 2018 TRELLEBORG AB

= Internt, alla produktionsenheter

Goda relationer med närsamhället
överallt där företaget finns är ett mål
som Trelleborg bidrar till via lokala –
i vissa fall centralt stödda – utbild
nings- och utvecklingsinitiativ, ofta
riktade till barn och ungdomar.
= Internt, vissa enheter

= Externt

GRI: 201-1, 413-1. Styrning Samhällsengagemang (103-1, 103-2, 103-3)
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ELFENBENSKUSTEN: STARKT SOCIALT ANSVARSTAGANDE
UNDER PRISPRESS
I Elfenbenskusten har Trelleborg sin viktigaste naturgummileverantör i Afrika. Företaget
– SAPH – är en del av en familjeägd koncern.
Trelleborg besökte den största gummianläggningen i november 2018 och fick titta
närmare inte bara på själva produktionen utan även de omfattande sociala projekten
med boenden, daghem, skolor, kantiner och vårdcenter.
”Verksamheten ger bra möjligheter till inkomst för småföretagande gummibönder.
Tyvärr har en viss överetablering i kombination med ett lågt gummipris lett till att den
ekonomiska utvecklingen avstannat något på senare år. Men det är ingen tvekan om
att anläggningen ökar den sociala tryggheten i just detta område”, säger Rosman
Jahja, ansvarig för hållbarhetsfrågor, Trelleborg AB.
Läs mer om leverantörsdialoger på sidan 50.

UTBILDNING OCH
UTVECKLING I SRI LANKA
Trelleborg bedriver ett antal olika
utbildnings- och utvecklingsini
tiativ för barn och ungdomar på
platser där verksamhet finns.
I Sri Lanka coachas ungdomar
i två skolor till ett bättre liv och
studieresultat med hjälp av
programmet Star for Life. Förskolebarn från resurssvaga
familjer ges pedagogisk utveck
ling och näringsrika måltider.
Bilderna är från Bellana College
och Antonio Bianchi’s House.

GRI: 413-1. Styrning Samhällsengagemang (103-1, 103-2, 103-3)
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