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 Securitas är en ledande partner inom intelligenta 
säkerhetslösningar. Våra tjänster inom bevakning, elektronisk 
säkerhet, brandskydd och trygghet samt riskhantering gör det 
möjligt för våra över 150 000 kunder att se en annorlunda värld. Vi 
finns på 47 marknader där vårt innovativa och datadrivna 
arbetssätt gör oss till en betrodd partner till många av världens 
mest kända företag. Våra 345 000 anställda lever våra värderingar 
ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, och vårt syfte är att hjälpa till 
att göra din värld tryggare. 

   

 

 

 

 

  

Securitas första globala säkerhetsföretaget att ansluta 
sig till SBTi  
Securitas, partnern inom säkerhetslösningar med världsledande teknik och expertis, 
har skrivit under Science Based Targets initiative (SBTi) åtagande och kommer nu att 
börja processen att utveckla och validera mål för att minska koncernens 
klimatpåverkan.  

SBTi är ett samarbete mellan CDP (tidigare Carbon Disclosure Project), World 
Resources Institute, Världsnaturfonden och FNs Global Compact. Miljömål 
baserade på forskning förser företag med tydliga riktlinjer för hur utsläpp ska 
minskas i linje med Parisavtalet, det vill säga insatser för att begränsa en ökning 
av temperaturen till 1,5 grader över förindustriella nivåer.  
 
”Som ledare i branschen var det rätt nästa steg för Securitas att ansluta oss till 
Science Based Targets initiative”, säger Magnus Ahlqvist, VD och koncernchef. 
”Vi har rapporterat våra utsläpp till CDP i över 10 år och undertecknade FNs 
Global Compact 2015, och därmed redan visat att vi tar klimatförändringar på 
allvar. Jag är stolt över att vi, i linje med vårt syfte att hjälpa till att göra världen 
tryggare, tar täten i branschen genom vårt åtagande till SBTi.”  
 
Securitas miljöpåverkan är relativt liten, som visas i vår nettopåverkansprofil, 
och vi minskar den ytterligare genom att skapa mer hållbara framtida 
säkerhetslösningar genom omfattande modernisering och digitalisering av 
verksamheten. Securitas är partner till många av världens framstående företag 
och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med våra kunder, och leverantörer, 
för att minska utsläpp och klimatpåverkan. 
   
”Att göra rätt är inget nytt för oss. Att vara ett ansvarsfullt företag har varit vår 
prioritet sedan 1934”, säger Cecilia Alenius, koncernens hållbarhetschef. För 
oss är det självklart att säkerhet och hållbarhet går hand i hand. Vi är med rätta 
stolta över vårt redan låga klimatavtryck, men kommer aldrig att sluta försöka 
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hitta nya vägar för att minska det ytterligare. På så vis kommer vi att leda 
branschen i rätt riktning och på så vis kan vi alla uppleva en annan värld.” 
 

Den här pressreleasen är tillgänglig på www.securitas.com/sv/   
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