
 
 

ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 

 

Vi är nu officiellt i december, en tid när vi vanligtvis anstränger oss för att avsluta året medan vi samtidigt ser 

tillbaka och reflekterar över de framgångar och besvikelser vi upplevt under de senaste tolv månaderna. 

Det är vår kultur på Carlisle. Prestation och reflektion. Gör ditt bästa idag, var stolt över det du åstadkommer – 

men fråga dig alltid vad som kan göras ännu bättre i morgon. Vi är aldrig nöjda med status quo på Carlisle: 

ständiga förbättringar är kärnan i vår kultur. Och utmaningar är inte bara möjligheter för oss att lära och växa – 

utan något att övervinna. 

 

Idag lever vi alla i en värld som fortfarande är mitt i en global pandemi, som fortsätter att orsaka svåra 

utmaningar, både personliga och professionella. I USA är det som värst just nu. Och många organisationer 

kämpar för att överleva. På Carlisle går det bättre än för många företag. Och när jag ser tillbaka på de första 

dagarna av pandemin, påminns jag om hur långt vi, som ett världsomspännande team, har kommit och hur starka 

vi är. Vi använde en fras tidigt i krisen som jag ska upprepa igen idag: vi kommer att ta oss igenom detta. Och 

det kommer vi att göra. Tack vare vår beslutsamhet, våra starka relationer med våra kunder, vår starka 

balansräkning och finansiella bas, men framförallt: tack vare vår personal och kultur. 

 

Faktum är att även om förra veckans ekonomiska nyheter var blandade och pandemins statistik var skrämmande, 

fanns det några ljuspunkter. En statistik vi kommer att fortsätta bevaka nära är antalet ansökningar om 

arbetslöshetsersättning, som fortsätter att minska i USA, vid sidan av en stadig tillväxt på arbetsmarknaden. 

Konsumtionen fortsätter också att förbättras och det finns indikationer från Washington att en överenskommelse 

om ett nytt stimulanspaket kan vara på gång – något som, gjort på rätt sätt, skulle kunna ge en välkommen 

ekonomisk lättnad. 

 

Och på Carlisle fortsätter förbättringar som började i Q3 in i Q4 och ökar. Återhämtningen på Carlisle 

Construction Materials fortsätter att vara stark, pådriven av ny efterfrågan av takläggning och nybyggnationer. 

Flygtillståndet för Boeing 737 Max bådar gott för Carlisle Interconnect Technologies. Carlisle Brake & Frictions 

underliggande marknader och kundservice förbättas samt nya produkter från Carlisle Fluid Technologies visar 

positiva resultat. 

 

Detta är bara några av de indikatorer som pekar på den nuvarande och växande styrkan i våra företag. Men 

utöver det så understryker de styrkan i vår kultur. Vi, som ett team på Carlisle är starka. Vi har framhärdat 

genom pandemin och har positionerat företaget för att fortsätta växa och blomstra när den globala 

ekonomin förbättras. I år, även om det är extremt svårt, har även styrkan i vår kultur bekräftats, genom 

engagemang och insatser av alla här, och vårt fokus på att betjäna behoven hos våra kunder med våra 

viktiga produkter och tjänster. Allt förstärkt av vår kärnfilosofi om ständiga förbättringar – vårt 

engagemang för att möta och övervinna utmaningar. 
 

Medan vi fortsätter att uthärda utmattningen med COVID-19, sörjer för de som har gått bort och gör uppoffringar 

för vårt kollektiva välbefinnande, måste vi behålla en positiv attityd, försöka göra det bästa av det här slutet på 

2020 och komma ihåg att göra allt vi kan för att skydda oss själva, våra familjer och våra medarbetare från att 

smittas. Vi kommer att ta oss igenom det här. 

 

Med vänlig hälsning 

 
Chris Koch 

Styrelseordförande och VD,  

4 december 2020 
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