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Hållbarhet i leverantörskedjan Andel 
av inköpsvärdet som täcks med 
leverantörsutvärdering av Purchase, 
Supply Chain och Massa (%)

10 besök 60,7%  
(3 år)

60,0%  
(3 år)

70,0%  
(3 år)

75,0 %  
(3 år)

8.7, 8.8, 
12.4

Målet uppnåddes. Uppföljningen i 
treårscykler är nu etablerad.

Certifierad vedråvara 
Antal gruppcertifierade skogsägare 
i BillerudKorsnäs gruppcertifikat för 
FSC® och PEFC™ (n)

71 122 120 140 200 12.2, 
15.2 

Målet uppnåddes. Intern utveckling 
av arbetssätt vid virkesköp bidrog 
till resultatet.

Säkerhet på arbetsplatsen 
Arbetsrelaterade olyckor med frånvaro 
(antal/100 anställda)

1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 8.8 Målet uppnåddes inte, men antalet 
arbetsolyckor minskade jämfört 
med 2015 tack vare bl a intern sam-
verkan, ledning och prioritering.

Jämställdhet 
Kvinnor som medarbetare (%)

18,0 21,0 20,5 21,5 23,0 8.5 Målet uppnåddes. Andelen kvinnor 
som medarbetare ökade.

Kvinnor som chefer (%) 20,4 21,9 25,0 26,5 30,0 8.5 Målet uppnåddes inte. Andelen 
kvinnor som medarbetare ökade, 
medan andelen kvinnor som chefer 
minskade lite.
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Hållbarhetsarbete som kundvärde1 
Andel kunder som anser att Billerud-
Korsnäs bidrar till en hållbar framtid, % 
basår 2016

- 89 - 92 95 12.2 Nytt mål 2017. För 2016 fanns inget 
mål men utfallet redovisas.

Hög innovationsgrad för produkter2 
Nya produkters andel av försäljningen 
(%)

10 13 15 15 20 12.2 Målet uppnåddes inte bl a bero-
ende på uppskjutna produktlanse-
ringar.
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Energieffektivitet Energiåtgång (MWh/
ton produkt, netto)

5,48 5,35 5,31 5,28 5,10 12.2, 13 Målet uppnåddes inte på grund av 
vissa produktionsstörningar i slutet 
av året.

Fossilfri produktion 
Utsläpp av fossil CO

2
 i tillverknings-

processen (kg/ton produkt)3

38,0 29,2 27,0 25,0 25,0 12.2, 13 Målet uppnåddes inte på grund av 
vissa produktionsstörningar i slutet 
av året. 

Utsläpp av fossil CO
2
 i tillverknings-

processen (ton totalt)
106 000 86 500 - 75 000 72 500 12.2, 13 Nytt mål 2017 med basår 2013, för 

2016 fanns inget mål men utfallet 
redovisas.

Fossilfria transporter4 
Transport av produkter (g CO

2
e/tonkm) 

basår 2015

- 21,8 21,7 21,1 19,2 ( ) 13 Målet uppnåddes nästan, avvikel-
sen var bara 0,08 g/tonkm motsva-
rande 0,4%.

Arbetslivserfarenhet genom praktik 
och yrkesintroduktion5 
BillerudKorsnäs erbjuder årligen 
praktikplatser och yrkesinriktad intro-
duktion med syfte att ge arbetslivser-
farenhet (antal praktikveckor)

1 123 1 512 1 350 1 500 1 500 8.6 Målet uppnåddes. Modell med 
praktik och projekt för främst ung-
domars arbetslivserfarenhet bör-
jade etablera sig väl.

1 Tidpunkten för målet 92% kan komma att förflyttas till 2018 istället för 2017.

2  Nyckeltalet för innovationsgraden avser omsättning för papper och kartong, vilket exkluderar massa. Definition: (innovationsfaktor x nyhetsvärde x omsättning)/total omsättning. 

Produkten betecknas som ny de fem första åren.

3  Målet för 2017 och 2020 är desamma. Anledningen är att utsläppen för 2017 beräknas bli lägre då flytten av en pappersmaskin från Tervasaari till Skärblacka innebär att maskinen 
inte är i drift under 2017. 

4 Målen för de globala transporterna har skärpts jämfört med föregående års redovisning. 

5 Praktikplatserna kan innefatta projekt som Teknikprånget, Korta vägen och Yrkesintroduktion.
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