
Mål
Bruttolista miljö
Indikator enhet 2017 Långsiktigt 2017/2018

Klimat

Klimat

CO2 totalt¹ kton  2 121,20    N/A men varje 
affärsområde har 

sitt eget CO2-mål.

Miljö

Energianvändning

Total energiförbrukning Preem GWh  9 437,00    

N/A men varje 
affärsområde har 

sitt eget CO2-mål.

Energiintensitetsindex Preemraff Lysekil (EII2) EII  78,03    

Bästa kvartilen på 
energiintensitet 
av raff. i Europa 80,5

Energiintensitetsindex Preemraff Göteborg (EII2) EII  76,72    

Bästa kvartilen på 
energiintensitet 
av raff. i Europa 86,6

Allvarliga incidenter inom miljöområdet3 antal 0 0 0

Hållbara  
leverantörs-
kedjor

Fossila produkter

Andel volym av Preems fossila volymer där 
leverantören har godkänt uppförandekod

%  18,00     Mål 2018  
är 100%

Andel leverantörer av råolja som godkänner 
Preems uppförandekod

%  5,00     Mål 2018  
är 100%

Volymer som är granskade enligt mänskliga 
rättigheter, sociala frågor, korruption och miljö

%  70,00    70

Förnybara bränslen

Andel förnybara volymer i försäljning %  16,80    17

Andel etiskt granskade råvaror som Preem 
använder i sina biodrivmedel4

%  100,00    100

Andel leverantörer av förnybara drivmedel som 
har godkänt Preems uppförandekod

%  100,00    100

Andel leverantörer som har blivit granskade %  33,00    100

Ansvarsfull  
aktör

Affärsetik

Andel som har genomgått utbildning 
"Gåva eller muta – vad gäller?"

%  74,60    100

Hälsa & 
Säkerhet

Organisatorisk och social arbetsmiljö

TEI5  78,00    78

Andel män i ledande befattningar6 %  73,00    68

Andel kvinnor i ledande befattningar %  27,00    32

Andel män tjänstemän totalt %  60,00    N/A

Andel kvinnor tjänstemän totalt %  40,00    N/A

Andel män kollektivanställda totalt %  89,00    N/A

Andel kvinnor kollektivanställda totalt %  11,00    N/A

Hälsa och säkerhet

Frisknärvaro7 %  97,50    >97% >97%

LWIF - Lost Workday Injury Frequency8  1,10    0,0 1,5

Mål och utfall 2017

1) Totalt CO2 utsläpp: raffinaderier, fartygstransporter och tankbilstransporter.

2)  Det står för Energy Intensity Index, och är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så att alla 
raffinaderier kan jämföra sin effektivitet/energiintensitet oavsett storlek eller komplexitet. Ett lägre värde betyder att 
man är mer effektiv, dvs mindre energiintensiv, och bättre än om man har ett högt värde på EII.

3)  Mätetalet ”Allvarlig miljöincident” ska omfatta mätning av större incidenter inom miljöområdet som skulle kunna leda 
till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem fälls för brott), eller skada varumärket.

4)  Anger andel (%) granskade förnybara råvaror utifrån ursprung, etik, transport, miljöpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv, tillgång, marknad och lagstiftning.

5) TEI mäter team effektivitetsindex, vilket mäter arbetsmiljön i en grupp.

6) Med ledande befattningshavare avses högsta ledningen, dels andra ledande befattningshavare.

7) Anger frisknärvaro och mäts som närvarotid (timmar) i förhållande till ordinarie tid.

8)  Anger olyckor med förlorad arbetstid. ”Lost Workday Injury Frequency”, förkortat LWIF. Frekvensen är antalet 
arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning delat med antalet miljoner arbetade timmar.


