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Pressmeddelande  

Göteborg den 15 februari 2021 

 
Getinge ansluter sig till Science Based Targets initiative 
 

Getinge ansluter sig till Science Based Targets initiative (SBTi) som ett nästa steg i att nå 

målet att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025. 

Getinge arbetar aktivt för att minimera sitt negativa miljöavtryck och har åtagit sig att uppnå 

Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C över förindustriella nivåer 

och att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025.  

– Att ansluta oss till Science Based Targets initiative är ett naturligt nästa steg för oss, säger 

Magnus Lundbäck, Executive Vice President Sustainability på Getinge. Detta är ett bra sätt att öka 

transparensen kring vårt engagemang och våra framsteg. Getinge strävar efter att bli ett 

koldioxidneutralt företag och har vidtagit ett antal åtgärder för att uppnå vårt mål. Några exempel är 

övergång till förnybara energikällor i produktionen och investeringar i grön certifiering, uppdatering 

av fordonsflottan och reseförfaranden, men även att hitta nya och smarta logistikalternativ.  

Getinges hållbarhetsprogram omdefinierades och utökades under 2020, och företaget tillkännagav 

också sin avsikt att bli ett koldioxidneutralt företag till 2025. Jämfört med föregående år 

rapporterade Getinge vid årets slut 2020: 

 14 % minskning av koldioxidutsläpp från produktionen  

 8 % ökning av förnybara energikällor, från 36 % till 44 %. 

 7 % ökning av återvunnet avfall i produktionen. Totalt återvanns 90 % av allt avfall i 

produktionen.  

 

Om du vill veta mer om Getinges aktuella hållbarhetsarbete, besök Sustainability Update Report 

2019. 

Om Science Based Targets initiative 

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact-

initiativ, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF) och är ett av We Means 

Business Coalition åtaganden. Initiativet förespråkar vetenskapsbaserad målformulering som ett 

kraftfullt sätt att stärka företagens konkurrensfördel i övergången till en ekonomi med låga 

koldioxidutsläpp. Vetenskapsbaserade mål är mål för minskade utsläpp av växthusgas som ligger i 

linje med den nivå av koldioxidminskning som krävs för att uppfylla målen i Parisavtalet – att 

https://www.getinge.com/dam/corporate/documents/investors/annual-reports/english/sustainability_update_2019-en-global.pdf
https://www.getinge.com/dam/corporate/documents/investors/annual-reports/english/sustainability_update_2019-en-global.pdf
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begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C över förindustriella nivåer och sträva efter att 

begränsa uppvärmningen till 1,5 °C. 

 

Mediakontakt: 

Anna Appelqvist, VP Corporate Communications 
Telefon: 010 335 5906 
E-post: anna.appelqvist@getinge.com  

 

Om Getinge 

Med en fast övertygelse om att alla människor och alla samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge 
sjukhus och institutioner verksamma inom Life Science-området med produkter och lösningar vars syfte är att förbättra de 
kliniska resultaten och optimera arbetsflödena. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och 
kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i 
världen och produkterna säljs i över 135 länder. 

 


