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Parker åtar sig att uppnå kolneutral verksamhet till 2040 och utvecklar teknik 

som möjliggör en hållbar framtid 

 

 

 

CLEVELAND, USA – 2. september 2021 – Parker Hannifin Corporation (NYSE:PH), den globala 

ledaren inom rörelse- och styrningsteknik, publicerade i dag sin hållbarhetsrapport för 2020 och 

tillkännagav ett nytt åtagande att uppnå kolneutral verksamhet till 2040. Parker har även fastställt 

ett antal utsläppsmål. 

 

Utsläppsmål för scope 1, 2 och 3 

• Minska totala utsläpp direkt från fabrikens verksamhet samt indirekta utsläpp från inköpt 

energi (scope 1 och 2) med 50 % till 2030.  

• Minska andra totala indirekta utsläpp relaterade till materialanskaffning, logistik och tjänster 

(scope 3) med 15 % till 2030 och med 25 % till 2040. 

• Uppnå kolneutral verksamhet (scope 1 och 2) till 2040. 

 

– Parker har gjort stora framsteg inom hållbarhet och vi inser att vi behöver uppnå ännu mer, 

säger Tom Williams, Chairman och Chief Executive Officer hos Parker. Vår teknik gör att kunder 

världen över kan vara grönare och effektivare, och det här åtagandet att minska våra egna 

koldioxidutsläpp är ännu ett viktigt steg som vi tar för att skapa en hållbarare framtid för 

kommande generationer. 
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Målen som uppges i årets rapport skickas in för godkännande via Science Based Targets-initiativet, 

som definierar och främjar bästa praxis för utsläppsminskningar och kolneutrala mål i linje med 

klimatvetenskapen. Parkers långsiktiga strategi innefattar åtgärder för att minska företagets 

energiförbrukning, investera i förnybar energi och samarbeta nära med leverantörer för att 

ytterligare minska energianvändning och utsläpp.Parkers långsiktiga strategi innefattar åtgärder för 

att minska företagets energiförbrukning, investera i förnybar energi och samarbeta nära med 

leverantörer för att ytterligare minska energianvändning och utsläpp. 

 

Teknik som möjliggör en hållbar framtid 

Parkers hållbarhetsrapport för 2020 belyser företagets sammanlänkade portfölj av rörelse- och 

styrningstekniker, som inkluderar ett brett utbud av ytterst effektiva produkter och system som 

utformats för att hjälpa kunderna minska resursförbrukningen och växthusgasutsläppen. 

 

Parkers levererar tekniska lösningar som möjliggör renare och effektivare energi, elektrifiering, 

viktreduktion och andra innovationer som har en positiv, global inverkan på miljön för 

hundratusentals företag som är verksamma inom industri, mobila system och flygindustrin. De här 

lösningarna innefattar  

• ett omfattande utbud av designade material såsom beläggningar för värme- och 

krafthantering, lim och vibrationskontroll som möjliggör fler elektriska applikationer 

• ett stort sortiment av rörelse- och styrteknik som ger stöd till användningen av olika rena 

energikällor såsom batterier, bränsleceller, vätgas, hållbara bränslen och förnybar energi 

• det starkaste utbudet av rörelseteknik med elektrohydrauliska, elektromekaniska och 

pneumatiska arbetsenheter, ventiler, pumpar, motorer och styrenheter samt programvara och 

överföring för fler elektriska applikationer inom flygindustri, mobila system och industri 

• en bred plattform för filtreringstekniker som kan accelerera resan mot en grönare och mer 

hållbar värld 

• spännande expansionsmöjligheter inom materiallistor för inbyggd OEM-utrustning samt en 

betydande investering i ny infrastruktur för att ge stöd till en värld med grönare teknik. 

 

– Med mer än hundra års erfarenhet bjuds vi ofta in till samarbeten för att hjälpa till att lösa de 

mest komplexa ingenjörsutmaningarna, förklarar Williams. Flera genombrott som gör världen 

grönare, smartare och säkrare skulle inte vara möjliga utan Parkers teknik. 

 

De viktigaste prestationerna inom hållbarhet 

I rapporten beskrivs även andra viktiga resultat angående Parkers hållbarhetsinitiativ: 

 

• Säkerhet är en kärnvärdering som alla Parkers teammedlemmar delar och företaget har 

minskat sin frekvens för rapporterbara incidenter med 72 % från 2015 till 2020. Under 2020 

var mängden rapporterbara incidenter per 100 teammedlemmar 0,40, vilket är en minskning 

på 35 % från 2019. 



• Sedan 2010 har Parker minskat energiintensiteten (MWh/USD) med 42 % och 

växthusgasintensiteten (MT/USD) med 50 %. Under 2020 rankades Parkers 

klimatupplysningsbetyg i den översta kvartilen bland diversifierade, liknande industriella 

företag. 

• I dag återvinner Parker mer än 85 % av avfallet som genereras av tillverkningsverksamheten 

och fortsätter även att minska mängden avfall som skickas till deponier. 

• Parker-Hannifin Foundation har donerat 64 miljoner USD sedan 2010, inklusive 6 miljoner USD 

under 2020. 

 

Ytterligare information finns i Parkers hållbarhetsrapport för 2020. Du hittar mer information på 

www.parker.com/sustainability.  

 

# # # 

 

Om Parker Hannifin 

Parker Hannifin är ett Fortune 250-företag som är globalt ledande inom rörelse- och styrteknik. 

Under mer än ett sekel har företaget möjliggjort tekniska genombrott för en bättre morgondag. 

Mer information finns på www.parker.com eller @parkerhannifin. 

 

Framåtblickande påståenden  

Påståendena för framtiden i denna rapport, samt i andra skriftliga och muntliga rapporter, baseras 

på kända händelser och omständigheter vid tidpunkten för publicering och kan i framtiden ändras 

på grund av oförutsedda osäkerhetsfaktorer och risker. Påståendena kan identifieras utifrån 

användningen av ord av en framåtblickande karaktär, till exempel ”förmoda”, ”tro”, ”kan”, ”bör”, 

”möjligen”, ”potentiellt”, ”fortsätta”, ”planera”, ”prognostisera”, ”uppskatta”, ”projicera”, ”förutsäga, 

”skulle”, ”avse”, ”förvänta”, ”eftersträva”, ”är troligt”, ”kommer att” eller negationen av dessa ord 

eller liknande uttryck, inklusive alla påståenden rörande framtida resultat, vinstprognoser, händelser 

eller utvecklingar. Parker råder läsarna att inte lägga alltför stor vikt vid dessa påståenden. Det är 

möjligt att företagets framtida resultat och vinstprognoser, inklusive för de individuella segmenten, 

skiljer sig i väsentlig grad från nuvarande uppskattningar om de ekonomiska förutsättningarna 

inom marknaderna för mobila enheter, industrin och flygindustrin förändras. Företagets förmåga 

att upprätthålla och genomföra förväntade vinster från aviserade omstruktureringsprogram, 

strategiska initiativ för att förbättra rörelsemarginalerna och åtgärder för att motverka effekterna av 

det rådande ekonomiska klimatet har också en inverkan, liksom tillväxt, innovation och globala 

diversifieringsinitiativ. Därtill kan effekten av ändringar i skattelagar i USA och utländska 

jurisdiktioner, samt juridiska eller reglerande tolkningar av sådana ändringar, inverka på framtida 

resultat, vinstprognoser och företagets skatteberäkningar. Om de ekonomiska villkoren för de 

individuella marknaderna ändras kan det få en särdeles negativ effekt på segmentresultatet.  

 

Andra faktorer som kan ha en inverkan på framtida resultat är: effekten av den globala covid-19-

pandemin och de statliga och privata åtgärderna som tagits; förändringar i affärsförbindelser 
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gällande inköp av eller från huvudkunder, leverantörer eller distributörer, inklusive förseningar och 

avbrutna transporter; tvister om avtalsvillkor eller betydande förändringar i de ekonomiska 

villkoren, förändringar i avtalskostnader och beräknade intäkter för nya utvecklingsprogram samt 

förändringar i produktutbudet; möjligheten att identifiera acceptabla strategiska 

uppköpskandidater; osäkerheter gällande val av tidpunkt och framgångsrika slutföranden, eller 

integreringar, av förvärv samt liknande transaktioner, inklusive integreringen av LORD Corporation 

eller Exotic Metals; möjligheten att framgångsrikt avyttra företag som schemalagts för avyttring 

och realisera fördelarna av sådana avyttringar; beslutet att genomföra omstruktureringar av 

verksamheten, ta kostnaderna som uppstår och, om påbörjat, möjligheten att slutföra aktiviteterna 

och realisera den förväntade kostnadsbesparingen; möjligheten att framgångsrikt implementera 

kapitalfördelning, inklusive val av tidpunkt, pris och utförande av aktieåterköp; tillgänglighet, 

begränsningar eller kostnadsökningar av råmaterial, produktkomponenter och/eller varor som inte 

kan återtas genom produktprissättning; möjligheten att hantera kostnader relaterade till 

försäkringar och pensions- och hälso- och sjukvårdsförmåner för anställda; 

regelefterlevnadskostnader kopplade till miljölagstiftning; eventuella störningar i jobbmarknaden; 

hot relaterade till och åtgärder för bekämpning av terrorism och cybersäkerhetsrisker; osäkerheter 

gällande slutgiltiga beslut av ännu inte avslutade rättsprocesser, inklusive globala reaktioner på 

USA:s handelspolitik och medföljande effekt på försäljning och prissättning; och globala faktorer, 

inklusive händelser inom produktionssektorn, trender inom luftfartstrafiken, valutakurser, 

svårigheter att komma in på nya marknader och allmänna ekonomiska omständigheter rörande 

inflation, deflation, räntor och tillgång till kredit. Företaget gör dessa uttalanden från och med 

publiceringsdatumet och tar inget ansvar för att uppdatera dem, såvida det inte krävs enligt lag. 
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