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VD-ord

Solid lönsamhet för Preem
Under 2017 har Preems fokus varit säkerhet, hållbarhet, och investeringar. Verksamheten har präglats av arbetet med flera stora projekt för att stärka vår konkurrens
förmåga och effektivitet. Trots en volatil marknad och ett planerat revisionsstopp i
Göteborg uppnådde vi ett av våra bästa resultat hittills.
Preem verkar på en cyklisk marknad där både råvarupriser och
produktpriser fluktuerar stort och de senaste åren har inte varit
något undantag. Efter de höga nivåerna 2014 då råoljan tidvis
låg på 114 USD per fat noterades ett lägstapris på 26 USD under
2016. Målet för OPEC och Ryssland har varit att återupprätta en
stabil prisnivå för råolja på över 60 USD per fat, något som de
hittills har lyckats bra med, då vi under året såg vi en ökning av
råoljepriset från cirka 55 till 66,5 USD per fat.
ETT GOTT RESULTAT

Preems operativa resultat för 2017 blev 4,5 miljarder kronor, en
ökning på 18 procent från 2016 och vårt näst bästa år hittills –
ett resultat att vara stolt över. En bidragande orsak till det goda
utfallet är raffinaderiernas höga nyttjandegrad, vilket i sin tur
har lett till större volymer tillverkade produkter liksom till lägre
miljöpåverkan.
Affärsområde Raffinering har lyckats hålla en jämn drift
under året med få incidenter och ett väl genomfört revisionsstopp i Göteborg. Stoppet innebar allt från att byta ut kärl och
kompressorer som med ålderns rätt måste ersättas med nya till
att modernisera säkerhetssystemen.
Samtidigt har affärsområdet Marknad och försäljning med
stor framgång befäst Preems starka position på en svåröverskådlig marknad. Affärsområdet redovisade ett starkt resultat
för 2017 med ett rörelseresultat om 581 MSEK. Butiksaffären
fortsätter att leverera försäljningsökning med en procent på en i
övrigt stagnerande marknad. Expansionen av Preems försäljning
i Norge har också varit framgångsrik och gått betydligt snabbare
än förväntat; vi har redan nått en marknadsandel över 10 procent på den norska marknaden både genom organisk tillväxt och
genom förvärvet av YX Bulk.
Preems tredje affärsområde Varuförsörjning arbetar framgångsrikt med en flexibel operation i sina råoljeval för att optimera verksamheten. Resultatet för Varuförsörjning och Raffinering slutade på 3 339 MSEK, 1 063 MSEK över plan, mycket
tack vare bättre val av råoljor. Det pågår ett intensivt arbete inom
Varuförsörjning för att säkerställa inköp av HVO och hållbara
förnybara råvaror för Preems framtida produktion, liksom certifiering av vår handel med gröna produkter.
MEDARBETARE OCH SÄKERHET

När medarbetare över hela landet fick säga sitt i Universums
årliga undersökning Sveriges bästa arbetsgivare hamnade Preem

på andra plats i kategorin Stora företag. I en snabbrörlig vardag med flera stora pågående projekt trivs våra medarbetare på
Preem. Vår egna årliga medarbetarundersökning Preembarometern pekar åt samma håll. 2017 hamnade Preems eNPS-värde,
som visar i hur hög grad medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare till andra, på +40. Det innebär att vi har bland de bästa
eNPS-värdena i Sverige. För mig är det ett bevis på den starka
vi-känslan och det goda lagarbetet på Preem.
Jag är också mycket nöjd över den goda utvecklingen inom driftsäkerhet som vi har sett de senaste åren. 2017 hade vi den lägsta
nivån av frånvaroolyckor sedan våra mätningar började: 1,0 st per
miljon arbetade timmar. Samtidigt fortsätter vi givetvis att arbeta
med ständiga förbättringar. Säkerhetsarbetet kan alltid förbättras
och vi kommer inte att vara helt nöjda förrän vi når en nollnivå.
Vi kan konstatera att Preems medarbetare går emot den generella trenden i Sverige med ökande sjukfrånvaro. För 2017 hamnade frisknärvaron på totalt 97,5 procent, en förbättring med 0,2
procent från de redan mycket goda nivåerna under 2016.
HÅLLBARHET PÅ AGENDAN

Preem har under många år haft hållbarhet högt på agendan och
det är en av våra avgjort viktigaste framtidsfrågor. Vi arbetar
kontinuerligt med att ställa om affären till hållbar produktion.
2017 blir det första året som Preem gör en fullständig hållbarhetsredovisning enligt de nya kraven i årsredovisningslagen. Jag
välkomnar denna möjlighet till utökad självgranskning och tror
att det kommer att leda till ytterligare ökad transparens och värdefulla insikter. Inom vissa områden är vi mycket nöjda med vårt
resultat, och inom andra kan vi konstatera att det finns förbättringspotential och att kraftsamling krävs.
FOSSILT VS FÖRNYBART

Preem har satt ett ambitiöst mål att producera tre miljoner
kubikmeter förnybara produkter år 2030. Sett i procent av vår
totala produktion innebär det en ökning från dagens knappa en
procent förnybart till över 15 procent. För att kunna realisera
vårt produktionsmål har vi planerat en rad olika investeringar,
bland annat det pågående bygget av en vätgasanläggning som
kommer att utöka vår produktionskapacitet med 60 000 kubikmeter förnybara drivmedel. Men för att kunna genomföra investeringar av det slaget krävs en tydlig politisk riktning och konsekventa styrmedel, något som Preem under flera år efterfrågat.
Under 2018 börjar reduktionsplikten gälla. Den innebär en
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VÅRA INVESTERINGAR

skyldighet att minska utsläppen av växthusgaser genom att
biodrivmedel blandas in i bensin och diesel. De föreslagna kvoterna kommer successivt att höjas för att nå en koldioxidsreduktion på 40 procent till år 2030. Alla biodrivmedel som används
i reduktionsplikten måste också uppfylla specifika hållbarhetskriterier. Tallolja och restprodukter från skogen – som Preem
i huvudsak använder – har lyfts fram som föredömen, medan
palmolja och PFAD anses som icke hållbara råvaror. Detta ligger
i linje med Preems höga krav på långsiktig hållbarhet i råvarorna
och ambition att inte ersätta ett miljöproblem med ett annat.
Genom att utnyttja den svenska skogens restprodukter i ännu
högre grad än idag kan vi till exempel minska beroendet av råolja
från andra nationer och i högre grad bli självförsörjande på förnybara råvaror. Det skapar nya gröna arbetstillfällen och affärsmöjligheter inom landet.
Beslutet om reduktionsplikt är ett mycket viktigt steg på vägen
mot en fossilfri fordonsflotta, men det är inte tillräckligt. Vi
menar att ambitionsnivån med reduktionsplikten bör vara ännu
högre, framför allt för bensin.
Att Preem är en intressant samhällsaktör märks tydligt, inte
minst genom ett stort intresse från riksdags- och kommunpolitiker kring att besöka våra raffinaderier. I oktober kom stadsminister Stefan Löfven på arbetsplatsbesök till Lysekil, vilket gav oss
en god möjlighet att framföra våra synpunkter inför framtiden.
Preem ställer höga krav på hållbarhet och spårbarhet i de förnybara råvaror som vi tillverkar drivmedel av, något som görs
möjligt genom internationella lagar och regler. Det finns en
inbyggd utmaning i den fossila leverantörskedjans brist på spårbarhet som gör råvarans ursprung svårare att kontrollera, något
som däremot är ett lagstiftat krav i den förnybara leverantörskedjan. Vi är positiva till ökade krav på spårbarhet av fossila
råvaror, men för att det ska vara möjligt krävs ett internationellt
samarbete samt internationella standardiseringar och lagkrav.

Som en del i Preems arbete för att öka produktionen av förnybara
drivmedel är vi nu mitt i konstruktionsarbetet av vätgasanläggningen vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen av förnybara drivmedel och investeringen
uppgår till 635 miljoner kronor. Driftsättningen planeras till
februari 2019.
Vi bygger även ut vår kapacitet för att öka produktionen av
vakuumgasolja (VGO) på raffinaderiet i Lysekil. VGO är en viktig råvara i tillverkningen av bensin och diesel, och i dagsläget
importerar vi närmare 50 000 kubikmeter VGO per månad.
Investeringen kommer att resultera i att Lysekil blir självförsörjande på VGO, samt att Preem minskar produktionen av tjockolja till fördel för högkvalitativa och avsvavlade drivmedel. Vi
kommer därmed också att kunna ta emot och uppgradera tyngre
fraktioner från andra raffinaderier i Europa som inte har våra
moderna raffinaderisystem. Den nya anläggningen kommer att
stå klar under 2018.
Vi har under året även arbetat med en förstudie kring uppförandet av en så kallad residue hydrocracker (ROCC) i Lysekil.
Med hjälp av den nya anläggningen skulle Preem årligen kunna
omvandla upp till 90 procent av den tjockolja som i dag produceras
på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel. Satsningen ligger
helt i linje med Preems ambition att utnyttja alla råvaror optimalt.
Investeringen möter också reglerna kring minskad svavelhalt i fartygsbränsle som kommer att reducera marknaden för tjockolja.
BLICKEN MOT 2018

2018 blir Preems stora leveransår när många av de omfattande
projekt som har förberetts de senaste åren ska slutföras: den nya
vätgasanläggningen i Göteborg, den ökade VGO-produktionen i
Lysekil och moderniseringen av vårt affärssystem. I Lysekil når
residue hydrocracker-projektet slutet av sin analys-, avtals- och
designfas under 2018. Sist men inte minst kommer vi att ägna
stor kraft och mycket resurser åt att förbereda inför revisionsstoppet i Lysekil under 2019. Det är enormt mycket förberedelser
som måste vara på plats för att säkerställa inköp av entreprenader och utrustning.
Jag vill mena att vi står väl rustade inför nya marknadsförutsättningar med många goda år framför oss. Visionen att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle styr vårt långsiktiga
arbete, och våra värderingar nyskapande, ansvarstagande och
inkluderande guidar oss i vårt dagliga arbete.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare för ett storslaget
år. Som alltid har de bidragit med sin kompetens, goda energi och
stora engagemang. Tillsammans arbetar vi mot vår vision och
mot goda resultat som säkerställer att Preem är en säker, hållbar
och engagerande arbetsplats.
Petter Holland
Vd och koncernchef
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En föränderlig omvärld
Var är vi år 2030? Preems väg framåt styrs av våra egna
ambitioner och av betydelsefulla omvärldsfaktorer. När vi
skriver planen för år 2030 är fyra starka omvärldstrender
och FN:s Globala mål en guidande hand. Här berättar vi
mer om dem.
Oljeindustrin och drivmedelsindustrin är industrier i konstant
förändring. De senaste åren har exempelvis präglats av kraftigt
sjunkande råoljepriser, en ökad global efterfrågan på framför allt
bensin samt växande lager av råolja och diesel. Omfattande energiförändringar i världen, nya miljölagar och förändrade branschbestämmelser påverkar också Preems verksamhet i högsta grad.
För att kunna möta alla dessa förändringar och förbli relevanta behöver Preem agera proaktivt. Vi har möjligheten att
ställa om våra raffinaderier för att ta fram nya typer av drivmedel - men omställningstiden är lång. För att planera Preems produktion framåt måste vi därför vara uppmärksamma på det som
händer omkring oss i dag och hur det kan påverka oss i morgon.
Vi ser fyra omvärldstrender som kommer att ha en stor inverkan
på drivmedelsbranschen till år 2030.
1. GLOBALA FÖRÄNDRINGAR INOM ENERGIFÖRSÖRJNING

Tekniken bakom sol- och vindkraft och batterilagring blir allt
bättre, Parisavtalet driver på mot en global energieffektivisering,
flera städer och hela länder diskuterar totalförbud mot förbränningsmotorer, och hårdare krav ställs på utsläpp från sjöfarten
från och med 2020. Sammantaget kommer förändringar som dessa
medföra att efterfrågan på högsvavlig tjockolja minskar kraftigt.
2. SVERIGE RÖR SIG MOT EN FOSSILOBEROENDE
FORDONSFLOTTA – SNABBT

Sverige har som ambition att bli en av världens första fossilfria
välfärdsnationer. Att sträva mot en fossiloberoende fordonsflotta
är en kritisk framgångsfaktor i att nå det målet. Sveriges klimatmål och nya miljölagstiftning driver på mot en marknad där förnybara drivmedel växer starkt medan volymer av fossila drivmedel minskar.
3. FÖRNYBAR DRIVMEDELSUTVECKLING INOM SKOGSINDUSTRIN

Ny lagstiftning som reduktionsplikten ger ökade incitament för
drivmedelsproducenter att ställa om till förnybar produktion.
Samtidigt finns en stor potential i råvaror från den svenska skogen i form av restprodukter från pappersmassaindustri och sågverk. Dessa möjligheter driver fram nya affärskonstellationer och
samarbeten, inte minst inom svenskt näringsliv.
4. DISRUPTIV TEKNIKUTVECKLING I FORDONSINDUSTRIN

Ny teknik med elmotorer och hybrider kan konkurrera ut traditionella förbränningsmotorer för personbilar. Bilpooler, on
demand-bilar och självkörande bilar tar en allt större plats på

marknaden - och teknikgenomslaget på området går dessutom
snabbare än man tidigare trott.
FN:S GLOBALA MÅL

Den 25 september 2015 antogs de Globala målen av världens statsoch regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York. Med sina 17
mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar
utveckling som någonsin har antagits. Världens ledare har förbundit sig till att uppnå fantastiska saker till år 2030: att avskaffa
extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Preem
har som vision att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle
och arbetar för att bidra till FN:s Globala mål. Vårt huvudfokus
ligger just nu på de fyra mål där vi anser att vi kan bidra mest.
Hållbar energi för alla
Som Sveriges största drivmedelsbolag försörjer vi samhället
med energi. Dessutom kan och vill vi leda omställningen mot
mer hållbara drivmedel

Bekämpa klimatförändringarna
Preem har ett av Europas mest energi- och miljöeffektiva
raffinaderisystem, men vi är ändå en av Sveriges största koldioxidutsläppare. Genom satsningar på förnybara drivmedel,
energieffektivisering och klimatneutraliserande åtgärder kan
vi minska både andras och vårt eget klimatavtryck.
Hållbar konsumtion och produktion
Vi satsar kontinuerligt på att driva vår verksamhet på ett mer
hållbart sätt - våra raffinaderier är till exempel bland Europas
mest miljöeffektiva. Genom att ta fram mer hållbara drivmedel
gör vi det också enklare för konsumenten att göra hållbara val.
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Preems utveckling och produktion sker i Sverige under goda
arbetsförhållanden. Vi är en stor arbetsgivare även i glesbygden. Som ett stort svenskt företag, inte minst inom exporten,
bidrar vi till den ekonomiska tillväxten.
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Vår affär och vision
Preem förädlar och säljer bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands. Tillsammans med personal hos våra
återförsäljare och partners är vi över 3 000 personer som arbetar under varumärket Preem. Vår
värdekedja är baserad på tre steg: inköp, raffinering och försäljning.

Resterande två tredjedelar, ungefär tio miljoner ton produkt
årligen, exporteras. Detta gör Preem till ett av Sveriges största
exportbolag.
VÅR VISION OCH VÅRT ANSVAR

Preems vision framåt är att leda omvandlingen mot ett hållbart
samhälle. För att göra visionen till verklighet använder vi oss av
ett strategiskt ramverk som är baserat på vår affärsidé, våra strategier, vår affärsplan och våra värderingar.
FRÅN NULÄGESANALYS TILL HÅLLBARHETSRAMVERK

1. INKÖP

Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen
och ser till att de transporteras till våra raffinaderier i Göteborg
och Lysekil. Vilka råvaror som köps in beror på allt från rådande
ekonomi och kundefterfrågan till pris och råvarans egenskaper.

Som Sveriges största producent av drivmedel har Preem ett stort
ansvar i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser och
att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Under 2017 genomförde vi därför en nulägesanalys av våra intressenters förväntningar på olika hållbarhetsområden, till exempel miljö och hållbara leverantörskedjor. Med analysen som grund tog vi fram ett
hållbarhetsramverk med tydliga fokusområden, ambitioner och
mål.
Hållbarhetsramverket är nära kopplat till Preems strategiska
ramverk.

2. RAFFINERING

På Preems raffinaderier tas drivmedel och andra produkter fram.
Raffinaderierna har en sammanlagd kapacitet på 18 miljoner ton
raffinerade produkter, vilket motsvarar 125 miljoner fat per år. På
raffinaderiet i Göteborg raffineras även förnybara råvaror till diesel med hög andel förnybart innehåll.
3. FÖRSÄLJNING

Preem förser företag, industrier och konsumenter med förnybara drivmedel, diesel, bensin, eldningsolja, tjockolja, gas och
smörjmedel. Drygt en tredjedel av produktionen säljs i Sverige
via cirka 570 tankställen för privat- och yrkestrafik samt ett
omfattande distributionsnät för direktförsäljning via depåer.
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Vårt hållbarhetsramverk
Preems hållbarhetsramverk presenterar de områden som är viktigast för oss att prioritera och
förbättra inom vårt hållbarhetsarbete - våra sju fokusområden.

Fokusområdena i Preems hållbarhetsramverk är: hållbara produkter, hållbara värdekedjor, miljö, klimat, hälsa och säkerhet
samt att vara en ansvarsfull aktör. Det sjunde fokusområdet, stabil ekonomi, skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart
företagande. När vi redovisar hur vi arbetar med våra fokusområden har vi valt att dela upp dem i: hållbara produkter, hållbara
leverantörskedjor, miljö och klimat, ansvarsfull aktör, medarbetare samt hälsa och säkerhet.

I området Hälsa & Säkerhet ingår även området Medarbetare i
Hållbarhetsredovisningen.

Hållbarhetsramverket tydliggör Preems vision om att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle och ringar in de frågor
som är viktigast för Preems intressenter och affär. I ramverket
har vi definierat våra ambitioner och mål för de olika fokusområdena och deras underliggande delområden. Arbetet styrs och
följs upp över tid på olika nivåer i företaget, först genom vårt

integrerade ledningssystem och slutligen av koncernledningen
och det kvartalsvisa forumet Management Review. Läs mer om
Preems Integrerade styrning och uppföljning på sidan 8.
VÄSENTLIGHETSANALYSEN LEDER VÄGEN

Preems hållbarhetsramverk är baserat på en väsentlighetsanalys där en intressentanalys och en affärsanalys har fungerat som
centrala utgångspunkter. Intressentanalysen genomfördes i två
steg, med en intern och en extern analys. I arbetet användes även
analyser från befintliga dialoger, exempelvis medarbetarenkät
och nöjd kund-undersökningar.
Den interna analysen resulterade i ett antal högt prioriterade
hållbarhetsområden, som i sin tur viktades mot affärsvärdet.
Väsentlighetsanalysen förankrades sedan i en bred intern dialog
med nyckelpersoner inom Preem för att slutligen fastställas av
koncernledningen.
I den externa intressentanalysen deltog nio olika intressentgrupper: medarbetare, leverantörer, kunder, styrelsen, samarbetspartners, lokala samhällen, stat och myndighet, banker och
media.
Medarbetarna lyfte hälsa och säkerhet, produktansvar samt
utsläpp till luft, mark och vatten som frågor Preem bör fokusera
på i sitt hållbarhetsarbete. Eftersom området hälsa och säkerhet är nära kopplat till Preems medarbetare är det förståeligt att
området lyftes som viktigt.
Kunderna lyfte produktansvar, affärsetik och utsläpp till luft,
mark och vatten som viktiga områden för Preem. Även leverantörerna lyfte produktansvar som ett viktigt område, tillsammans
med förnybara drivmedel och resurseffektivitet. Att just dessa
områden lyftes är förståeligt; eftersom Preem är ett drivmedelsbolag anser många att vi bör minska vår miljö- och klimatpåverkan samtidigt som vi måste hantera våra produkter ansvarsfullt.
Även stationsägarna lyfte produktansvar som ett viktigt område
för Preems hållbarhetsarbete, tillsammans med områdena
affärsetik och energisäkerhet i Sverige.
Sammantaget bekräftade den externa intressentanalysen
Preems väsentligheter och fokusområden.
Läs mer om våra mål och utfall i Bilaga 1, sida 29.
Läs mer om vår väsentlighetsanalys i Bilaga 2, sida 31.
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Styrning och uppföljning
All styrning inom Preem ska säkra företagets åtaganden
mot våra intressenter: ägare, kunder, stat/myndigheter,
medarbetare, finansiärer, samarbetspartners och lokala
samhällen. Detta är en central utgångspunkt i Preems
affärsmål och strategier.

också möjligt för oss att följa externa och interna krav. Ledningssystemet hjälper oss att införliva vår vision, vår strategi och våra
värderingar i allt vi gör. Det stödjer hela vår affär och verksamhet
genom att lägga grunden för hög kvalitet i beslutsprocesser och
snabbt och korrekt genomförande av aktiviteter. Ledningssystemets mål är vidare att företaget kontinuerligt ska arbeta med
förbättringsarbete och lärande i hela organisationen. Ett viktigt
verktyg för detta är det koncernövergripande avvikelsehanteringssystemet som används för rapportering av incidenter, förbättringsarbete och förebyggande av oönskade händelser.
Preems ledningssystem säkerställer ett särskilt fokus på
säkerhet, miljö, kvalitet, energi och andra betydande hållbarhetsaspekter. Inom flera av dessa områden har vi även valt att
certifiera vårt ledningssystem - dels för att säkerställa att ledningssystemet är säkert och effektivt, och dels för att visa våra
intressenter detta. Preems verksamhet är bland annat certifierad gentemot ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö, OHSAS 18001
arbetsmiljö och säkerhet samt ISCC, förnybara drivmedel.
KONCERNLEDNINGEN FÖLJER UPP

PREEMS LEDNINGSSYSTEM

Koncernledningen ansvarar ytterst för att säkerställa en styrning
och utveckling av Preems hållbarhetsarbete. Till sin hjälp har
koncernledningen ett koncernövergripande ledningssystem som
omfattar styrning på olika nivåer i företaget. Det sträcker sig från
strategisk nivå med utgångspunkt i policys, vision, värderingar
och strategi, till operativ nivå med instruktioner som visar hur
inspektioner, revisioner och olika arbetsmoment ska genomföras.
STÖDJER HELA AFFÄREN

Målet med ledningssystemet är att Preem ska bedriva en säker,
pålitlig, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Det gör det

Preems koncernledning styr och följer upp verksamheten - inklusive samtliga hållbarhetsaspekter - genom sitt kvartalsvisa forum
Management Review. På agendan finns bland annat omvärldsbevakning, uppföljning av viktiga intressentkrav, verksamhetsuppföljning och målstyrning, risker och möjligheter, resultat från
interna revisioner samt avvikelsehantering. Utifrån dessa områden presenteras och prioriteras även förbättringsområden.
MODELL FÖR RISKHANTERING

Preem har en systematisk modell för riskhantering där risker
identifieras, värderas, hanteras och följs upp enligt en gemensam
modell inom olika riskkategorier. Riskhanteringen sker på alla
nivåer i företaget och utgör en viktig del i företagets styrning. På
operativ nivå genomförs till exempel riskanalyser på daglig basis,
så som skyddsronder och kontinuerlig översyn kring uppfyllandet av vårt åtagande för beredskapslager. På strategisk nivå arbetar koncernledningen med riskanalyser och är del av arbetet med
affärs- och strategiplaneringen.
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Våra fokusområden
Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. På efterföljande sidor
kan du läsa om våra mest väsentliga hållbarhetsområden och hur vi arbetar inom varje
område för att nå visionen.

Ansvarsfull aktör

›

Medarbetare

›

Hälsa och säkerhet

›

Hållbara produkter

›

Miljö och klimat

›

Hållbara
leverantörskejor

›
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Ansvarsfull aktör
Som en av Sveriges största aktörer inom energi och transport har Preem ett stort och
tudelat ansvar. Vi ansvarar för den trygga försörjningen av våra produkter och för att
bidra till tillgängligheten i Sverige - men också för att utveckla nya produkter som har
mindre påverkan på miljön.
Det är förstås inte bara
på våra anläggningar och
vårt huvudkontor man hittar Preems medarbetare.
Genom vårt nät av cirka 570
drivmedelsstationer skapar
vi arbetstillfällen i många
glesbygdsorter.
TRANSPARENS OCH
SAMHÄLLSOPINION

ATT LEDA OMVANDLINGEN MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar och säljer
bensin, diesel, förnybara drivmedel, eldningsoljor och andra produkter till företag och privatpersoner i Sverige och utomlands.
Våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil står för 80 procent
av landets raffinaderikapacitet. Närmare hälften av allt drivmedel som förbrukas i Sverige kommer från Preem. Sju av tio godstransporter kör på vår diesel och nästan hälften av Sveriges
industriföretag får värme och energi från oss.
Kort sagt ser våra produkter till att kollektivtrafiken rullar och
att skolor och sjukhus hålls varma. Vi är dessutom ett av de bolag
som har ett så kallat beredskapslager av olja för att kunna fortsätta försörja Sverige med energi om det sker något oväntat inom
oljetillförseln.
Att vara en så stor aktör inom svensk energi och transport
innebär även att vi har ett stort ansvar. Vår vision är därför att
leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle, och trots att vi
bara har kommit en liten bit på vägen tror vi att vi kan gå i framkant för den utvecklingen. Vårt mål är att tillverka tre miljoner
kubikmeter förnybar produkt till år 2030 - samma år som Sveriges regering vill att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel. Läs mer om hur vi planerar att nå
målet genom vårt arbete med förnybara drivmedel på sidan 17.
ARBETEN ÖVER HELA SVERIGE

Preem har drygt 1 400 anställda. Tillsammans med personal hos
återförsäljare och partners är vi hela 3 000 medarbetare. 900 av
dem arbetar på våra två raffinaderier i Göteborg och Lysekil.
I Lysekil är vi kommunens största privata arbetsgivare. Vi
samverkar med kommunen och stödjer lokala föreningar och
aktiviteter. Vi gör också vårt bästa för att vara en god granne i
orterna där våra anläggningar finns.

Vinnare i Sustainable
För att kunna leda omvandBrand Index
lingen mot ett hållbart samPreem arbetar hårt med våra
hälle måste Preem ha en
hållbarhetssatsningar. Därför
öppen dialog med politiken,
blev vi extra glada av att 2017
fordonsindustrin, forskningen
utses till branschens mest
och gemene man som blir allt
hållbara drivmedelsbolag i
mer intresserad av frågorna
studien Sustainable Brand
som vi arbetar med på daglig
Index Business to Business.
basis. Som en betydande aktör
Sustainable Brand Index är
i branschen vet vi var potenNordens största studie om
hållbarhet.
tialen till en hållbar omställning finns - och vad som kan
stå i vägen för den. Vi driver
därför opinion för att få långsiktiga politiska spelregler på hållbarhetsområdet, och välkomnar reduktionsplikten på drivmedel
som regeringen har infört under 2017. Långsiktiga spelregler gör
det möjligt för oss att göra de långsiktiga investeringar som krävs
för att ställa om verksamheten med fokus på förnybart.
MOT ÖKAD SJÄLVFÖRSÖRJNING

I dag är Sverige beroende av att importera råolja för att samhället ska fungera på det sätt som vi är vana vid. Det innebär att vi
måste vända oss dit oljan finns, trots att flera av de stora oljeproducerande länderna skiljer sig från Sverige i viktiga frågor som
demokrati, transparens och mänskliga rättigheter. Detta är ytterligare en orsak till att Preem strävar efter att öka andelen förnybara drivmedel i vår produktion. I Sverige har vi faktiskt möjligheten att bli självförsörjande inom förnybara drivmedel. Vi arbetar mot ökad självförsörjning genom att forska kring, utveckla
och tillverka drivmedel av restprodukter från svenskt skogs- och
jordbruk, på egen hand och i samarbete med andra.
Oavsett ursprungsland på de produkter och råvaror vi köper
in strävar vi efter att ta ansvar genom våra leverantörskedjor. Läs
mer om det arbetet på sidan 22.
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Vårt arbete med etik
och antikorruption
Preem är en global importör och exportör av råvaror och produkter. För oss är stabila och
korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer och kunder därför av största vikt.
Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärsrelationer. Utan
det arbetet finns risk för att mutor eller priskarteller utvecklas,
vilket i sin tur kan urholka branschen. När korruption förekommer i en verksamhet ökar också risken för att människor och
miljö kommer i kläm.
Preem driver ett aktivt arbete för att förebygga korruption i
verksamheten. Vi försöker även att nå ut i våra leverantörskedjor.
Grunden för arbetet finns i vår affärsmoralpolicy och vår uppförandekod. Affärsmoralpolicyn innefattar affärsmässiga principer
som är förenliga med en god affärsmoral, som sund konkurrens,
korrekt marknadsföring och undvikande av intressekonflikter.
Uppförandekoden motsätter sig all form av korruption, mutor,
bedrägerier och konkurrensbegränsande åtgärder som strider
mot konkurrenslagstiftningen.
ETIKKOMMITTÉ GRANSKAR STÄLLNINGSTAGANDEN

En central del i Preems styrning och kontroll kring etik och antikorruption är vår Etikkommitté. Etikkommittén är ett forum
som ser över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur
de efterlevs. Kommittén består av nyckelpersoner på Preem, till
exempel vd och andra medlemmar från koncernledningen samt
medarbetarrepresentanter från de fackliga klubbarna. Kommittén sammanträder två gånger per år eller vid behov.
ETIK OCH ANTIKORRUPTION UNDER ÅRET

Under 2017 har vi arbetat fram ett nytt ramverk för intern kontroll av Preems finansiella rapportering, där nyckelkontroller
årligen ska testas och rapporteras till koncernledning och revisionskommitté. Som en del av den interna kontrollen avseende
oegentligheter genomför vi även återkommande fraudanalyser av
exempelvis leverantörsfakturor, detta för att förebygga och upptäcka fall av bedrägeri.
UPPFÖRANDEKOD FÖR MEDARBETARE OCH LEVERANTÖRER

Preems medarbetare och leverantörer förväntas följa vår uppförandekod. Under 2016 och 2017 har vi arbetat för att samla våra
leverantörer i ett system där de bekräftar att de har tagit del av
uppförandekoden eller att de har en motsvarande uppförandekod
som vi godkänner. Arbetet fortgår och vår ambition är att ha
samlat alla leverantörer i systemet under 2018.
Under 2018 kommer även en ny internutbildning med utgångspunkt i Preems uppförandekod och hållbarhetsramverk att tas
fram. Syftet är att öka medvetenheten hos alla medarbetare
kring uppförandekoden.

Preem har under 2017 också satsat på utbildningsinsatser för
att säkerställa vår interna kompetens inom etik och antikorruption. Till exempel har vi genomfört en e-utbildning om mutor
och tillåten gåva. Utbildningen är obligatorisk för alla chefer och
medarbetare som i sin tjänst har kontakt med externa parter.
Andel berörda medarbetare som har genomgått e-utbildningen ”Muta eller tillåten gåva - vad gäller?” under 2017 är 74,6
procent. Det kan jämföras med 2016 då andelen var 97,4 procent. Målet för 2017 var 100 procent. Förklaringen till den lägre
genomförandegraden är hög arbetsbelastning i verksamheten
och ett byte av vårt IT-system för utbildningar.
WHISTLEBLOWER-FUNKTION FÖR ALLVARLIGARE
ÖVERTRÄDELSER

Utöver Preems utvecklade rapporteringssystem för korruption
och överträdelser arbetar vi löpande med en intern whistleblower-funktion som har funnits i mer än tio år. Genom whistleblower-systemet kan man säkert och anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot såväl lagar som interna
regler inom företaget. Anmälningar tas emot av Preems internrevisionschef och rapporteras vidare till Preems revisionskommitté, som beslutar om och hur en utredning ska genomföras.
FRAMÅTBLICK

Det finns en inbyggd utmaning för etik- och antikorruptionsarbetet på Preem, och det är bristen på spårbarhet i den fossila
leverantörskedjan. Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan, där spårbarheten är ett lagstiftat krav, saknar den fossila
leverantörskedjan internationell lagstiftning kring spårbarhet.
Det gör det svårare att kontrollera den fossila leverantörskedjan
- läs gärna mer om det på sidan 24. Vi är positiva till ökade krav
på spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. Men för att det ska
vara möjligt krävs ett internationellt samarbete samt internationella standarderiseringar och lagkrav.
Utöver arbetet som har genomförts på Preem under 2017 har
vi även identifierat en rad utvecklingsmöjligheter inom området etik och antikorruption. Bland annat planerar vi att tillsätta
en compliance- och affärsetikansvarig under 2018. Rollen kommer att ansvara för att de affärsetiska riktlinjerna efterföljs samt
säkerställa kompetens och uppföljning. Under 2018 planerar vi
även att utbilda medarbetare inom konkurrenslagstiftning med
fokus på kartellverksamhet.
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Medarbetare
PREEMBAROMETERN MOT
NYA HÖJDER

Vägen till ett hållbart företag börjar och slutar med medarbetarna. Preem ska vara en säker, inkluderande och
öppen arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter för
alla medarbetare. Det åstadkoms bäst i en verksamhet
med högt i tak som präglas av mångfald, inkludering och
intern rörlighet, där gemensamma värderingar styr.
VÄSENTLIGHET OCH RISK

Varje dag driver 1 400 medarbetare inom nästan 200 arbetsroller
Preems verksamhet framåt. Deras hälsa, engagemang och kompetens är kritiska framgångsfaktorer för Preem. Vi vill att våra
medarbetare ska må bra och trivas i sitt arbete, för deras skull
och för verksamhetens skull. Ett starkt arbetsgivarvarumärke är
också en viktig framgångsfaktor i syfte att attrahera framtidens
medarbetare. Sammantaget är aktiva satsningar på våra medarbetares arbetsmiljö, delaktighet, utveckling och välmående av
högsta prioritet för oss.
STYRNING OCH AKTIVITETER

Preem har en säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy som säger att
ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete. Policyn
täcker både hårda och mjuka aspekter - dels den fysiska arbetsmiljön, men även frågor som rimlig arbetsbelastning, uppföljning
av mål och hantering av kränkande särbehandling.
Vår uppförandekod täcker också för området viktiga frågor, till exempel föreningsfrihet, diskriminering och arbets
tider. Verksamheten vid våra raffinaderier är certifierad enligt
OHSAS 18000.
På Preem anser vi att grunden för en god arbetsmiljö ligger i
att göra systematiska och ständiga satsningar på arbetsmiljön.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Preem bedrivs i samverkan med våra skyddsombud. Arbetsmiljökommittéerna vid de
olika arbetsplatserna är viktiga forum för framdriften.

Ett verktyg för att följa upp
våra medarbetares arbetsmiljö och för att planera
Preems framtida medarbetarsatsningar är vår årliga,
anonyma medarbetarPreem på pallplatsen
undersökning Preembaro2017 utsågs Preem till
metern. Med PreembaroSveriges näst bästa arbetsmetern mäter vi arbetskligivare inom kategorin Stora
mat, medarbetarnöjdhet,
bolag av Universum. Resultaledarskap, värderingar och
tet baseras på medarbetarnas
bedömning av sin nuvarande
arbetsgivarattraktivitet.
arbetsgivare utifrån de tre
Preembarometern har
faktorerna intern identitet,
genomförts sedan 2010. I
nöjdhet och lojalitet. Vi är
affärsområdesgrupper där
otroligt stolta över placeringresultaten har varit låga har
en och kommer att kämpa för
chefer med stöd från HR arbeatt behålla vår topposition
tat aktivt för att bemöta proäven under 2018.
blemen. Och vi ser resultat; de
senaste åren har utvecklingen
i Preembarometern varit
mycket god. Allra stoltast är vi över ökningen på eNPS (employee
Net Promotor Score), ett mått som visar hur villiga våra medarbetare är att rekommendera Preem som arbetsgivare. På fem år
har vårt eNPS gått från -19 till +40, att jämföra med branschens
benchmark som ligger på +7. Nu hör Preem till de bolag som har
högst eNPS i Sverige. Dock har vi enligt Preembarometern fortfarande utmaningar - bland annat inom målstyrning och uppföljning - och detta kommer vi att fortsätta arbeta med. Framåt
kommer vi även att komplettera Preembarometern med ett nytt
index, PAI (Psykosocialt Arbetsmiljö Index), som ska följa upp
organisatorisk och psykosocial arbetsmijö.
TRE VÄRDERINGAR FÖR BÄTTRE ARBETSPLATS

2016 presenterade Preem tre värderingar som är särskilt viktiga
för oss: ansvarstagande, nyskapande och inkluderande. De här
värderingarna ska genomsyra hela verksamheten, även hur vi
behandlar varandra på arbetsplatsen. Vi följer därför upp till vilken grad våra medarbetare delar värderingarna och tycker att vi
efterlever dem. Med start 2017 har vi börjat följa upp detta kvartalsvis i stället för årsvis. För 2017 hamnade vi på indexvärdet
78, vilket innebär att 78 procent av medarbetarna delar värderingarna och anser att vi efterlever dem. Detta är en förbättring
från 2016, då vi låg på indexvärdet 76. Målet för 2017 var 79, och
för 2018 är målet 82.
Om en arbetsgrupp märker att de inte lever efter värderingarna hanteras det av den närmsta chefen som kan ta stöd av sin
HR Business Partner. Många använder Preems egenproducerade ”dilemma-filmer” som diskussionsunderlag för samtal inom
grupperna. Dilemma-filmerna är ett par minuter långa och kretsar kring en situation som på olika sätt kan strida eller vara i
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linje med Preems värderingar. Under slutet av 2017, i samband
med MeToo-rörelsen, producerade vi fyra nya dilemma-filmer på
temat sexuella trakasserier.
SAMHÄLLET SKA SPEGLAS GENOM MÅNGFALD OCH INKLUDERING

För en stor samhällsaktör som Preem är det viktigt att våra medarbetare speglar samhället. Genom att vara öppna för olikheter
av alla slag stärker vi dessutom vår innovationsförmåga. Därför
kommer inkludering och mångfald att prägla verksamhetens resa
framåt.
Preem har ett mångfaldsteam som består av utvalda medarbetare från hela organisationen. Mångfaldsteamet träffas varannan månad och lyfter förslag på aktiviteter som syftar till att
öka mångfalden på Preem. De tar fram årliga mångfaldsplaner
och mångfaldsrapporter. 2015 tog teamet även fram en långsiktig
mångfaldsstrategi som ska stötta oss i vårt nyskapande. I samband med detta presenterades ett antal strategiska mångfaldsmål som är kopplade till Preems värderingar. Två av målen syftar
till att skapa en jämnare könsfördelning på Preem:
• Till år 2021 ska vi ha hälften kvinnor och hälften män bland
våra tjänstemän och chefer.
• Till 2030 ska vi ha minst 30 procent kvinnor bland våra
kollektivanställda.
För att uppnå målen ska sedan 2016 minst hälften av slutkandidaterna i Preems rekryteringsprocesser vara av det för affärsområdet underrepresenterade könet.
Under 2017 såg könsfördelningen för kollektivanställda,
tjänstemän och inom ledande befattningar ut som nedan.
Preem vill också öka antalet medarbetare med internationell
bakgrund. Vi har ett särskilt fokus på de många nyanlända som
har kommit till Sverige de senaste åren. Som ett steg på vägen
kommer vi under 2018 erbjuda en språkutbildning i svenska
som framförallt är riktad mot potentiella medarbetare till våra
raffinaderier.
KOMPETENSUTVECKLING FÖR FRAMTIDEN

I Preems arbetsgivarlöfte säger vi att kompetensutveckling är både
en möjlighet och ett krav, och det håller vi fast vid. Varje år ser
cheferna på Preem över vilken form av kompetensutveckling - till
exempel kurser eller utbildning på arbetsplatsen - de behöver i sin
arbetsgrupp. Chef och medarbetare sätter mål tillsammans och
planerar vilka insatser som medarbetaren behöver för att nå dit.
Under året har cheferna regelbundna uppföljningssamtal med
alla sina medarbetare. Det ger möjlighet till snabbare återkoppling och man har då möjlighet att ta itu med eventuella önskemål eller utmaningar i god tid. Det går också hand i hand med
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för organisatorisk och social
arbetsmiljö som sedan maj 2017 föreskriver hårdare riktlinjer
kring just kontinuerlig uppföljning.
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På Preem finns en utbildningskatalog som medarbetare
kan ta del av. Finns tillräckligt hög efterfrågan bland medarbetarna erbjuder vi även kurser som inte finns inom
utbildningskatalogen.
Preem vill driva en förändring i branschen mot mer hållbara
drivmedel. För det krävs ständig utveckling inom allt från teknik
och drift till lagstiftning och forskning. Därför kommer kompetensutvecklingen att vara extra viktig för oss framåt, och det är
ett av de områden som vi behöver ta ett bredare grepp om i dag.
Vi planerar att göra en kartläggning av våra framtida kompetensbehov, kopplat till våra strategiska mål.
HÄLSA OCH HÖG FRISKNÄRVARO

Preem har generellt sett låga sjuktal och det är något som vi är
stolta över. Vi mäter frisknärvaro. Under 2017 var frisknärvaron
97,5 procent och därmed överträffade vi målet på 97 procent.
2016 låg frisknärvaron på 97,3 procent.
Vi följer också upp både kort- och långtidssjukskrivningar i
hela bolaget. Vid långtidssjukskrivningar och återkommande
korttidssjukskrivningar gör vi en rehabiliteringsutredning för
medarbetaren. Målet med detta är att kunna stödja vid behov och
att minska risken för sjukdomsåterfall.
Medarbetare på Preems raffinaderier genomgår var tredje år
en ”HIGO”-undersökning (Hälsoundersökning på individ, grupp
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och organisationsnivå). Undersökningen omfattar både en medicinsk del med provtagningar och en enkät med frågor om exempelvis arbetsmiljö, stress/belastning och alkoholkonsumtion.
Det är Preems chefer som har ansvaret för arbetsmiljön inom
deras grupp och för att se till att medarbetarna mår bra på jobbet. En chef kan vidta så kallade prehab-åtgärder för att förhindra ohälsa och sjukskrivningar. Chefen har också ansvar för att
vid behov säkerställa att rätt rehab-åtgärd sätts in. Stöd som
finns att tillgå är exempelvis vår företagshälsovård.
FÖRETAGSHÄLSOVÅRD FÖR ALLA MEDARBETARE

Vissa arbetsgrupper på Preem utsätts för större fysiska risker i
sitt arbete än andra. Samtidigt är det viktigt att ha en hälsofrämjande organisation för alla som jobbar hos oss, vare sig de arbetar på raffinaderierna eller på huvudkontoret. Under 2017 har
Preem därför beslutat att omorganisera så att ansvaret för företagshälsovården för samtliga medarbetare hanteras av en och
samma avdelning. Vi ska också skifta fokus från omvårdande
hälsoarbete till förebyggande hälsoarbete. Under 2018 kommer vi att börja bemanna den nya organisationen och starta upp
verksamheten.
på sidan 14 kan du läsa mer om Preems arbete för medarbetarnas säkerhet.
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Hälsa och säkerhet

Preem har en nollvision som ligger till grund för vårt arbete med hälsa och säkerhet. Nollvisionen innebär att
ingen ska bli skadad eller sjuk på grund av sitt arbete och att inga olyckor som skadar människor, miljö eller
egendom ska inträffa. Detta gäller för alla delar av verksamheten - vid raffinering, lagring och transport av våra
råvaror och produkter. Det ska vara självklart för alla på Preem att alltid sätta säkerheten först.
VÄSENTLIGHET OCH RISK

Att sätta säkerhet först genomsyrar varje del av Preems verksamhet och det är en självklarhet med tanke på arbetet vi bedriver. Vi
hanterar stora mängder brandfarlig råvara som dessutom är uppvärmd och under höga tryck. Vi arbetar med kemikalier som kan
orsaka skador vid felhantering. På raffinaderierna och depåerna
finns risk för explosioner, bränder och spill. Inom vår verksamhet
finns medarbetare som arbetar med tunga lyft och avancerade
verktyg. För att skydda medarbetarna - och för att ta hand om
våra anläggningar, vår närmiljö och våra närboende - måste vi
alltid ha fokus på säkerheten.
STYRNING OCH AKTIVITETER

Preems verksamhet regleras av omfattande myndighetskrav.
Våra raffinaderier och några av depåerna är till exempel klassade som skyddsobjekt, vilket bland annat innebär särskilda
säkerhetsregler för att vistas på anläggningarna. Utöver det styrs
en stor del av säkerhetsarbetet genom vår säkerhet-, hälsa- och
miljöpolicy. I samarbetet med leverantörer fungerar också vår
uppförandekod som riktlinje för säkerheten genom att täcka frågor som produktionsansvar och arbetsmiljö. De större entreprenörsföretag som arbetar på våra raffinaderier genomgår
dessutom en särskild granskning med fokus på arbetsmiljö och
säkerhet i samband med upphandling, där de behöver godkännas
innan avtal skrivs.
Genom Preems ledningssystem säkerställs att vår säkerhet-, hälsa- och miljöpolicy efterlevs, att alla krav på anläggningssäkerhet identifieras, tillgodoses och utvärderas, samt att
åtgärder för ständiga förbättringar vidtas. Våra raffinaderier är

certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18000, vilken i
början av 2018 övergår i ISO 45001.
MEDARBETARNA - ETT INTENSIFIERAT SÄKERHETSARBETE

Preem mäter och har mål för antal frånvaroolyckor per miljon
arbetstimmar. 2016 var Preems dittills bästa år inom personskadestatistik sedan vi började följa detta nyckeltal. Utfallet blev då
1,4, vilket kan jämföras med 2015 års utfall på 2,1. För 2017 har
utfallet förbättrats ytterligare, till 1,0.
De här förbättrade resultaten är kopplade till att Preem har
drivit ett intensifierat säkerhetsarbete i flera år. 2012 genomfördes en säkerhetsklimatmätning inom affärsområdet Raffinering och årliga säkerhetsdagar infördes för alla medarbetare.
Året därpå lanserades konceptet ”Säkerhet först” vars syfte är
att skapa en positiv säkerhetskultur inom Preem. Då startades
också nyhetsbladet Säkerhetsnytt som fortfarande distribueras
månadsvis.
De senaste åren har vi dessutom tagit fram fler nyckeltal
på säkerhetsområdet som följs upp internt. Utöver det har vi
satt mål på antal rapporter om avvikelser. Detta gjordes för att
minska risken att någon undviker att rapportera en avvikelse,
vilket har definierats som en utmaning. I dag stiger rapporteringsgraden som ett positivt resultat av det nya målet. Alla dessa
satsningar - och fler - har bidragit till våra minskade frånvaro
olyckor de senaste åren.
MÄTNING AV SÄKERHETSKLIMATET

Under 2017 har vi gjort en uppföljning på den säkerhetsk limat
mätning som först genomfördes 2012. Säkerhetsk limatmätningen
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består av en enkät som bland annat mäter hur medarbetarna
tycker att ledningen prioriterar och styr säkerhetsarbetet på
Preem samt medarbetarnas eget förhållande till säkerhet. Resultatet av enkäten fungerar både som en nulägesrapport och som
underlag för framtida förbättringsåtgärder.
PREEMS ANLÄGGNINGAR

Basen för säkerheten i Preems anläggningar är de omfattande
riskanalyser och säkerhetsgranskningar som genomförs när en
ny anläggning byggs eller när befintliga anläggningar byggs om.
Grundprincipen är att bygga så säkert som möjligt från början
och att därefter ständigt ha alla risker under kontroll. För att
upprätthålla denna kontroll görs en mängd löpande aktiviteter,
till exempel daglig tillsyn, löpande inspektionsverksamhet och
regelbundna skyddsronder.
Var sjätte år genomförs revisionsstopp på Preems raffinaderierna för en fullständig genomgång av anläggningarna och utrustningen. 2017 genomfördes ett sådant stopp på raffinaderiet i
Göteborg. Under 48 dagar stängdes raffinaderiet ned. 1 700 medarbetare och entreprenörer gjorde inspektioner, röntgenkontroller och sprickindikeringar, rengjorde och reparerade anläggningarna, och mycket mer.
ÅTGÄRDER FÖR ETT PROAKTIVT SÄKERHETSARBETE

2016 införde Preem en säkerhetsdiplomering av de
entreprenörer som är på plats under stoppen. Det
innebär att vi definierar proaktiva säkerhetsaktiviteter som entreprenörerna kan komma att genomföra under stoppet för att få Preems säkerhets
diplom. Vi tror på att premiera proaktiva insatser
som denna.
För att ha ett fungerande och välgrundat säkerhetsarbete
krävs förmågan att hantera en rad möjliga krissituationer. Preem
genomför varje år flera stora säkerhetsövningar på våra anläggningar där vi simulerar exempelvis bränder eller spill. På raffinaderiet i Lysekil har vi en egen räddningstjänst med brandbilar
som dessutom är specialanpassade för gasbränder.
Alla säkerhetsrelaterade avvikelser som sker på Preems
anläggningar utreds för framtagande av motåtgärder. Om det
sker en allvarlig incident på någon av anläggningarna genomförs en så kallad time out. Vi informerar då om händelsen genom
nyhetsbrevet Säkerhetsnytt till berörda medarbetare, med en första indikation om vad vi behöver tänka på. Sedan genomförs en
incidentutredning och resultatet presenteras för berörda i koncernledningen. som beslutar om vilka åtgärder som krävs.
KRAV PÅ PREEMS LEVERANTÖRER

Preems många leverantörer (underleverantörer och entreprenörer) fungerar som vår förlängda arm. Det är viktigt att vi både
tar ansvar för entreprenörernas välmående och att vi ser till att
de har ett lika tydligt säkerhetsarbete som Preems egna medarbetare. För att försäkra oss om det utgör vår uppförandekod en
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viktig faktor i alla våra upphandlingar. Uppförandekoden täcker
till exempel arbetsmiljömässiga frågor som berör hälsa och
säkerhet.
Alla Preems entreprenörer måste genomföra en grundläggande utbildning innan de får tillstånd att utföra arbeten på
Preems anläggningar. Många av entreprenörerna genomför även
speciellt anpassade utbildningar för den del av anläggningen som
de ska utföra arbeten i. Även de förare som ska lasta på Preems
depåer genomför en särskild utbildning innan de börjar arbeta
för oss.
TRYGGA TRANSPORTER TILL SJÖSS OCH PÅ LAND

Varje år lämnar drygt 2 000 fartyg Preems hamnar,
och vi gör vårt yttersta för att alla ska nå sina destinationer på ett så tryggt sätt som möjligt. Preem
ställer höga krav på de rederier som vi sluter samarbetsavtal med. Vi kräver bland annat att långtidsinhyrda fartyg är godkända i enlighet med Preems standard för säkerhet och teknisk utrustning, samt att de har dubbelskrovskonstruktion och godkänd spillvattenhantering. Alla
tankfartyg som transporterar last till och från Preems depåer
eller raffinaderier inspekteras kontinuerligt av vetting-inspektörer för att bli godkända enligt våra krav.
Preems leveranser på land utförs av externa transportörer
som har egna, väldefinierade krav för säker körning. Dessutom
ställs egna krav på leverantörerna, till exempel att de ska ha
alkolås i alla tankbilar och att samtliga fordon har hastighets
begränsare i som är inställda på en maxfart om 80 km/h.
VI TAR KUNDER OCH PRODUKTANSVAR PÅ ALLVAR

Svensk lagstiftning tillhör de hårdaste i Europa vad gäller hälsorelaterade produktkrav. Långt ifrån alla raffinaderier kan tillverka drivmedel som lever upp till kraven på exempelvis maxmängden cancerogena aromater som får användas i Sverige men Preem kan. På Preem är målet dessutom att ha en god marginal till de lagstiftade kraven. Vi var till exempel först med att ta
fram ett blyfritt drivmedel efter att hälsoproblemen med bly kom
fram. Vi var även först med att ta fram ett svavelfritt drivmedel
och har länge haft en mycket lägre svavelhalt i vår diesel än den
europeiska genomsnittsdieseln. På senare år har Europa börjat
kommit ikapp på svavelområdet, och det ser vi som en mycket
positiv utveckling.
FRAMÅTBLICK

Det intensiva arbetet för att förbättra säkerheten och hälsan på
Preem fortsätter. Ett pågående investeringsprojekt är att utöka
antalet installerade brand- och gasdetektorer på våra raffinaderiområden, detta för att säkerställa tidig upptäckt av eventuella
läckage eller bränder. Satsningen på våra inspektionsprogram
och den fortlöpande tillsynen av anläggningarna förblir minst
lika viktiga framöver.
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Hållbara produkter
Kan ett drivmedelsbolag vara del av lösningen på vår tids största utmaning, klimatfrågan? Det
tror vi. Preem lägger mycket kraft på att utveckla drivmedel som vid användning kommer att
orsaka en avsevärt lägre klimatpåverkan. Till 2030 är målet att producera minst tre miljoner
kubikmeter förnybara drivmedel. Genom innovationer som Preem Evolution Diesel och Preem
Evolution Bensin, som fungerar i dagens motorer, tror vi att vi kan nå det målet.

STYRNING OCH AKTIVITETER
Förnybara innovationer

VÄSENTLIGHET OCH RISK

Sverige har ambitiösa hållbarhetsmål för framtiden - regeringen
har sagt att den svenska fordonsflottan ska vara oberoende av
fossila bränslen till år 2030. Preem välkomnar de höga ambitionerna. Om vi inte fortsätter att satsa på utvecklingen av hållbara
produkter riskerar vi i längden att bli irrelevanta på marknaden.
Vi anser dessutom att vi har en unik möjlighet att gå i framkant
för den här utvecklingen.
Preem är ett drivmedelsbolag, inte ett oljebolag. Till skillnad
från de flesta raffinörer har vi inga egna oljekällor; vår verksamhet är baserad på att köpa in råvaror och att producera drivmedel. Råvarorna som vi köper in behöver inte vara fossila. Våra
raffinaderier kan redan i dag använda förnybara råvaror i produktionen, och med rätt förutsättningar kan kapaciteten sannolikt mångdubblas. Kompetensen som krävs genom hela värdekedjan från råvara till drivmedel har vi redan. Kort sagt har Preem
alla förutsättningar för att vara ledande i den svenska omställningen till en fossilfri fordonsflotta.
En av Preems största risker inom hållbara produkter är att få
in en förnybar produkt som inte uppfyller lagen om hållbarhetskriterier. Det skulle leda till att villkoren för reduktionsplikten,
som säger att drivmedelsleverantörer behöver minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel med 40 procent genom att
blanda in hållbara förnybara produkter till 2030, inte skulle
uppfyllas.

Sedan Preem lanserade Preem Evolution Diesel 2011 har vi tagit
fram en rad spännande produkter för att minska det svenska
behovet av fossila drivmedel. Vårt arbete intensifieras årligen och
i dag är nästan 20 procent av det drivmedel som vi säljer i Sverige förnybart.
2016 lanserades Preems senaste uppgradering av våra förnybara drivmedel: Preem Evolution Diesel+. Det är en diesel som
innehåller minst 50 procent förnybar råvara - vilket kan jämföras med 16 procent som Preem Evolution Diesel innehöll när
det lanserades 2011. Preem Evolution Diesel+ har som första flytande drivmedel kunnat Svanen-märkas, och att använda
Preem Evolution Diesel+ i
stället för fossil diesel medför
en minskning av fossila koldioxidutsläpp med upp till 46
procent.
2015 lanserades en liknande produkt för bensin,
Preem Evolution Bensin.
Snabbt om SunPine
Precis som med vår diesel är
SunPine är världsledande vad
ambitionen att trappa upp
gäller framställning av andra
generationens förnyelseandelen förnybart i vår bensin
bara råvaror. Anläggningen
allt eftersom.
producerar årligen 10000
Under 2017 har användankubikmeter råtalldiesel som
det av Preem Evolution drivanvänds i framställningen
medel bidragit till att sänka
av förnybar diesel i Preems
Sveriges koldioxidutsläpp med
raffinaderi i Göteborg. Sun
Pine ägs av Preem, Sveaskog,
730 000 ton.
ISCC-certifiering ett steg på
vägen mot export av bio
drivmedel
I dag säljer Preem förnybara
drivmedel i Sverige och Norge,
men planen framåt är att även
exportera drivmedel med förnybar andel. Ett viktigt steg
på vägen har vi tagit under
hösten 2017 genom att bli

Södra skogsägarna, KIRAM
och Lawter.

3 000 000 m3
Till 2030 är målet att
producera minst tre miljoner
kubikmeter förnybara
drivmedel.
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certifierade enligt det globala certifieringssystemet ISCC (International Sustainability Carbon Certification) för hållbara biobränslen. Den här certifieringen krävs för att sälja vidare inköpta
biodrivmedel på den europeiska marknaden. Nästa steg blir att
ISCC-certifiera IsoGHT-anläggningen på raffinaderiet i Göteborg, detta för att inom en snar framtid kunna sälja egenproducerade förnybara produkter på den europeiska marknaden.
Preem letar ständigt efter nya råvaror och tekniker som lämpar sig för produktion av förnybara drivmedel - råvaruförsörjningen på området kan bli en av våra stora utmaningar allteftersom efterfrågan på förnybara drivmedel ökar i Sverige och globalt. I dag driver Preem ett tiotal forsknings- och utvecklingsprojekt för att hitta nya råvaror och processer för att ta fram drivmedel. Vi gör detta tillsammans med olika institut, högskolor och
samarbetspartners.
Val av hållbara råvaror
Frågan om vilka råvaror som kan och bör användas till förnybara
drivmedel är komplex. Förutom rådande lagstiftning inom området görs alltid en granskning när en ny intressant råvara identifieras. Preem utvärderar råvaror utifrån en mängd perspektiv.
Är råvaran ekonomiskt hållbar? Finns det tillräckligt mycket av
den? Vilka är de tekniska, etiska, politiska och miljömässiga förutsättningarna för produktionen? Vilka risker kan finnas kopplade till produkten och dess ursprung? I det här utvärderingsarbetet har vi ett antal styrande hållbarhetskriterier, varav tre presenteras här:

• Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt. Det vill säga
att drivmedlet ska reducera utsläppen av växthusgaser med
minst 50 procent jämfört med ett fossilt drivmedel, sett ur ett
livscykelperspektiv.
• Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner. Detta innebär bland
annat förbud mot tvångsarbete, krav på anställningsavtal och
att arbetare har rätt att ansluta sig fackligt.
• Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vattentillgången eller hota den biologiska mångfalden. Detta inkluderar
produktion som kan förorsaka skövling av skog och/eller andra
effektiva koldioxidsänkor.
Förnybart från Sverige
Preem är särskilt intresserade av hållbara och certifierade råvaror som finns i Sverige, till exempel pyrolysoljor som kan produceras av sågspån eller lignin som är en restprodukt från
pappersbruk.
En stor del av den hållbara råvara som används i Preems produktion av förnybara drivmedel är tallolja, en restprodukt som
till stor del kommer från svensk skogs- och pappersindustri. Av
de alternativ som finns på marknaden i dag är tallolja en av de
mest klimateffektiva råvarorna. Tallolja förädlas till råtalldiesel
i Preems samägda fabrik SunPine i Piteå, som slog upp dörrarna
2010. Sedan förädlas den till förnybar diesel på Preems raffinaderi i Göteborg.
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Andelen förnybara volymer i försäljning har minskat under 2017 jämfört
med 2016. Det beror främst på minskad tillgång/inblandning av HVO och
att försäljningen av Preems produkter ökar i absoluta tal.

FRAMÅTBLICK

Preem har en vision om att leda omvandlingen
mot ett hållbart samhälle. I dag utgör förnybart
knappt 1 procent av vår totala drivmedelsproduktion. Men vi fortsätter att utveckla drivmedel med
ännu högre andel förnybart innehåll, och vi har
höga ambitioner - till år 2030 ska en procent ha
blivit minst 15 procent.
Preem gör samtidigt en stor satsning på vår
affärsutvecklingssektion. Till slutet av 2018 är
planen att den här organisationen ska vara dubbelt så stor som
den är i dag, detta för att öka takten och intensiteten i vårt forsknings- och utvecklingsarbete kring förnybara drivmedel.
Ny anläggning ökar produktionen av förnybart
För att tillgodose produktionsökningen av förnybara drivmedel
har Preem börjat planera en ny vätgasanläggning vid raffinaderiet i Göteborg. Vätgas är en viktig komponent i tillverkningen
av förnybara drivmedel som Preem Evolution Diesel. Vi planerar
även att genomföra ytterligare ett projekt som tillsammans med
nya vätgasanläggningen kommer öka Preems kapacitet att producera förnybara drivmedel med 60 procent. Investeringen uppgår
till 635 Mkr och bygget ska vara klart till 2019.
Vi behöver långsiktiga spelregler
För att Preem ska kunna genomföra vår plan för 2030 behöver
vi långsiktiga politiska spelregler kring förnybart. När vi först
lanserade Preem Evolution Diesel var reglerna kortsiktiga och vi
kände bara till förutsättningarna ett år i taget. Det var en otrygg
ekonomisk grund för investeringarna som krävdes, men vi gjorde
dem ändå. I och med reduktionsplikten som träder i kraft under
2018 ser vi ett skifte mot mer långsiktig lagstiftning. Det kommer
att ge oss större möjligheter att genomföra de investeringar och
förändringar som krävs.
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Miljö och klimat
Preem strävar efter att ligga steget före våra konkurrenter vad gäller miljö- och klimatfrågor. Vi var till exempel
bland de första i världen att producera bensin utan bly
och diesel med låg svavelhalt, och 2010 började vi producera våra egna förnybara drivmedel. I dag har vi en
nollvision för allvarliga miljöincidenter och förbättrar oss
kontinuerligt på områden som produktutveckling, energieffektivisering och resursanvändning.
VÄSENTLIGHET OCH RISK

Preems verksamhet omfattar processer och produkter som vid
felhantering kan orsaka allvarliga miljöskador. Även när arbetet
sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på miljö och klimat.
Raffinering innebär energikrävande processer och Preems raffinaderier tillhör svensk basindustris mest energikrävande verksamheter. Det gör att arbetet med energieffektiviserande åtgärder är ytterst viktigt för att minska utsläppen av koldioxid. När
vi finner sätt att minska vår miljöpåverkan gör det skillnad för
Sverige.
Våra raffinaderier omfattas av långtgående, lagstadgade miljöoch klimatkrav vilka vi dagligen arbetar för säkerställa att vi
efterlever. För att vi på Preem ska uppnå vår egen vision - att leda
omvandlingen mot ett hållbart samhälle - räcker det dock inte att
efterleva kraven. Vi måste överträffa dem.
STYRNING OCH AKTIVITETER

För att Preem ska få verka behöver vi ett miljötillstånd. Miljötillstånd utfärdas av domstol eller av Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation till verksamheter som lever upp till satta
krav kring olika typer av miljöpåverkan. De satta kraven baseras på nationell och EU-lagstiftning samt på Sveriges och EU:s
miljömål.
För att följa tillståndskraven har Preem kontrollprogram
som följer miljöbalken. Vi skickar också månadsvisa rapporter
till Länsstyrelsen och andra tillsynsmyndigheter. Om Preems
utsläpp någon gång överstiger de avtalade gränserna, till exempel i samband med en driftstörning, följer vi upp med en incidentrapport till tillsynsmyndigheten och en intern utredning.
Policy och ledningssystem för intern uppföljning
Internt är Preems mål dessutom att ha marginal till de miljökrav
som ställs inom ramen för vårt miljötillstånd. Som en del i det
arbetet infördes i januari 2017 Preems nya säkerhet-, hälsa- och
miljöpolicy. Målet med denna policy är att stärka och uppdatera
arbetet på de tre områdena säkerhet, hälsa och miljö. Preems
ledningssystem hjälper oss att säkerställa miljöområdet med
utgångspunkt i policyn - det vill säga att identifiera, tillgodose

och utvärdera miljömålen, samt att vidta åtgärder för ständiga
förbättringar. Ledningssystemet är certifierat enligt ISO14001.
Miljöaspektmodell för att identifiera miljöpåverkan
Grunden för miljöfrågor i Preems ledningssystem är den så kal�lade miljöaspektmodellen. Den här modellen utgår från Preems
värdekedja för att identifiera var vår miljöpåverkan uppstår och
hur vi kan arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan
genom hela kedjan. Modellen fungerar därför även som underlag
för beslut av miljömål och andra riktade aktiviteter.
Ett exempel på hur Preem arbetar med ständiga förbättringar
är uppföljningen av våra miljömål. Koncernledningen följer strategiska mål som att öka försäljningen av förnybara drivmedel på
sina styrkort. På koncernledningens kvartalsvisa forum går koncernledningen igenom viktiga miljöfrågor och ser över potentiella
och pågående miljöinvesteringsprojekt.
Klimatpåverkan och luftutsläpp
Preems verksamhet har en hög miljö- och klimatpåverkan, både
inom verksamheten och sett till produkterna som säljs. Utsläppen till luft domineras av koldioxid. Därför ligger klimatfrågan
högt på vår agenda och vi arbetar hårt med att mäta och förbättra
vår klimatpåverkan. Vi följer exempelvis upp koldioxidutsläpp
från våra raffinaderier. Att minska utsläppen av kväveoxider och
svaveloxider är också en prioritet för oss.
Tack vare ett systematiskt klimatarbete hör Preems raffinaderier till Europas mest miljöeffektiva. Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper de ut:

17%

mindre koldioxid

60%

mindre kväveoxider

88%

mindre svaveloxider
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Nya tekniker för minskade transportutsläpp
Preem följer även upp koldioxidutsläpp från våra transporter,
både på land och till sjöss. 93 procent av Preems transporter sker
med fartyg, vilket är ett mer klimatanpassat transportalternativ
än exempelvis lastbilstransporter. Men även här finns utrymme
för förbättring, och vi investerar kontinuerligt i nya tekniker och
metoder som kan minska våra koldioxidutsläpp.
Under 2017 har vi exempelvis varit med och utvecklat - och
börjat använda - fartyget Tern Ocean. Tern Ocean kan drivas
med LNG, det vill säga naturgas, och är i dag det mest effektiva
och miljöanpassade fartyget för tanktransporter som finns. Jämfört med ett konventionellt fartyg reducerar Tern Ocean utsläppen av svaveloxid med 99 procent, utsläppen av kväve med 97
procent, utsläppen av koldioxid med 40 procent och utsläppen av
mindre partikelföroreningar med 99 procent.
På fartygstransportområdet använder vi oss även av Slow steaming för att utnyttja vårt bränsle mer effektivt och minska koldioxidutsläppen. Slow steaming innebär att fartyget anpassar farten
för att anlöpa hamn vid en exakt tidpunkt i stället för att ankra
och invänta ledig kaj. Under 2017 har slow steaming inneburit en
minskning av koldioxidutsläppen med 960 ton, vilket motsvarar
ungefär 1,1 miljoner kronor i minskad bränsleförbrukning.
Koldioxidutsläpp från Preems verksamhet
CO2 totalt (kton)
CO2 Preemraff Lysekil
CO2 Preemraff Göteborg
CO2 Sjötransport och kaj
CO2 Landtransport

2017
2 121,2
1 578,0
461,0
73,0
9,2

2016
2 154,4
1 560,0
504,0
81,0
9,4

2015
2 330,5
1 709,0
532,0
80,0
9,5

Tabellen anger total CO2 (kton) utsläpp för verksamheten, uppdelat på
raffinaderier, land- och sjötransporter. Minskningarna är ett resultat av
bland annat effektivare planering för transporter, ökad energieffektivitet på
raffinaderierna samt hög andel naturgas istället för vätgas i produktionen.

Utsläpp till mark och vatten
Utöver utsläpp till luften kan Preems verksamhet ge utsläpp till
både mark och vatten i form av spill och via avloppsvatten. Vårt
mål är att alltid driva våra verksamhetsprocesser på ett sätt
som minimerar risken för miljöpåverkan och miljöincidenter.
Ett exempel på vårt säkerhetsfokus är att Preems långtidsinhyrda transportfartyg måste ha dubbelskrovskonstruktion för att
minska spillrisken. Fartygen får inte heller vara äldre än 20 år.
Läs mer om hur vi arbetar med säkerheten på Preem på sidan 15.

Antal allvarliga incidenter inom
miljöområdet

2017

2016

2015

0

1

3

Mätetalet "Allvarlig miljöincident" ska omfatta mätning av större incidenter
inom miljöområdet, det vill säga incidenter som skulle kunna leda till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem fälls för brott) eller skada varumärket. Under 2017 har Preem haft 0 fall av incidenter vilket visar att arbetet
med att minimera risken för miljöincidenter har fungerat.

Resursanvändning och energiförbrukning
En verksamhets klimat- och miljöpåverkan är nära kopplad till
dess energiförbrukning och resursanvändning. Preems raffinaderier svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten
och att tillverka drivmedel är en energikrävande industriprocess.
Därför strävar vi alltid efter att effektivisera vår verksamhet på
olika sätt.
Preem arbetar kontinuerligt med energikartläggningar. Under
2017 har vi gjort en detaljerad energikartläggning av raffinaderiet i Göteborg med fokus på väsentliga energiförbrukare. Med
analysen som grund kan vi identifiera förbättringsområden och
investera i ny teknik och förbättrade arbetsmetoder. För 2018
planeras en liknande kartläggning av raffinaderiet i Lysekil.
Överskottsvärme blir fjärrvärme
Energikartläggningarna kompletteras av månatliga uppföljningar och analyser av vår energieffektivitet, som även de skapar ett underlag för förbättrande åtgärder. Det kan till exempel handla om att hitta användningsområden för den överskottsvärme som skapas vid vår produktion. Från Preems raffinaderi i Göteborg exporterar vi i dag överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Vi levererar värme - 291 GWh - som motsvarar uppvärmningen av cirka 20 000 villor, och utöver det 220 GWh till
industriellt ändamål.
Vi tar också hand om överskottsvärme från raffinaderiet i
Lysekil - 41 GWh - och levererar delar av den till kommunens
fjärrvärmenät. Däremot har vi inte samma närhet till annan
industri i Lysekil som i Göteborg, så vi arbetar med att utveckla
lösningar för att ta hand om och leverera mer fjärrvärme. Arbetet
fortsätter under 2018.

Total energiförbrukning (GWh)

2017
9 437

2016
9 787

2015
10 336

Tabellen avser energiförbrukning för raffinaderierna i Lysekil och Göteborg.
Den totala energiförbrukningen i raffinaderierna har minskat jämfört med
2016.
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Energiintensitet (EII)
Lysekil
Göteborg
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2017
78
77

2016
83
76

2015
78
81

Energy Intensity Index (EII) är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så att alla raffinaderier kan jämföra sin effektivitet/energiintensitet oavsett storlek eller komplexitet. Ett lägre värde betyder att
raffinaderiet är mer effektivt, dvs mindre energiintensivt. Resultatet visar
att Preems arbete med att effektivisera verksamheten och därmed minska
energianvändningen har fungerat. Målet för 2017 var 80,5 i Lysekil och 86,6
i Göteborg.

FRAMÅTBLICK

Påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid är en global fråga. Genom att producera produkter i Sverige, där kraven
på miljöhänsyn är störst, blir den negativa miljöpåverkan som
minst. Preems raffinaderier är bland de miljö- och energieffektivaste i Europa. Faktum är att våra raffinaderier släpper ut 17
procent mindre koldioxid per producerad mängd jämfört med

medelraffinaderiet i Västeuropa. Flyttar vi produktionen någon
annanstans kommer utsläppen av koldioxid att öka. Det gör inte
Sverige till ett föregångsland och bidrar inte heller till minskade
utsläpp av koldioxid - snarare tvärtom.
Nya anläggningar för minskad miljöpåverkan
Preem kommer att fortsätta förbättra processer och investera i
ny teknik som gör det möjligt att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Bland planerade projekt för kommande år finns installation av en vätgasanläggning som möjliggör ökad produktion
av förnybara bränslen, installationer för förbättrad mätning av
luftutsläpp samt ombyggnader som ger ökad driftsäkerhet av
reningsverken för avloppsvatten.
Hur mycket vi än effektiviserar vår egen verksamhet kommer
dock råolja alltid att ha en tung miljö- och klimatpåverkan. Fokus
för miljöarbetet framåt ligger därför även på att införa en större
andel förnybara råvaror i vår produktion - läs mer om det på
sidan 17. Utmaningen att hitta hållbara alternativ till råolja i tillräcklig volym kvarstår dock.

PREEM 2017

HÅLLBARHETSREDOVISNING

22

Hållbara leverantörskedjor
Preem verkar globalt inom en komplex och på många sätt problematisk industri. För att
tillhandahålla drivmedel till våra kunder på ett hållbart sätt strävar vi efter att ta ansvar
för våra leverantörskedjor, både den förnybara och den fossila. Förutsättningarna för de
olika kedjorna ser dock mycket olika ut.

Den förnybara leverantörskedjan

›

Den fossila leverantörskedjan

›

Kort om Preems uppförandekod
Preems uppförandekod har sitt ursprung i Preems värderingar (ansvarstagande, nyskapande
och inkluderande), Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention, FN:s konvention om ursprungsbefolkning, OECD:s riktlinjer för företag, och
ILO:s åtta grundläggande konventioner. Uppförandekoden täcker bland annat frågor som
miljöansvar, tvångsarbete, barnarbete, föreningsfrihet och antikorruption.
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Den förnybara leverantörskedjan
Preems kontrollsystem för biobränslen, PSS (Preem Sustainability System), är även det viktigt i arbetet med leverantörskedjan. PSS är en del av vårt ledningssystem och innehåller arbetsprocesser som hjälper oss att identifiera och utvärdera potentiella
råvaror baserat på parametrar som teknik, etik, politik, ekonomi,
klimat och marknad. Preems hållbarhetskriterier, som också
finns med i vår uppförandekod, är vägledande i det här arbetet.
Tre av dem presenteras här:

VÄSENTLIGHET OCH RISK

Preems vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. Ett av våra viktigaste mål i det arbetet är att öka produktion och försäljning av förnybara drivmedel i syfte att minska
utsläppen av fossil koldioxid.
Nya miljömål och direktiv från Sverige och EU, till exempel
den kommande reduktionsplikten, sätter tydliga krav för ökade
andelar förnybart i transportsektorn. Samtidigt är den förnybara
leverantörskedjan hårt reglerad; spårbarhet och uppfyllande av
hållbarhetskriterierna för förnybara bränslen är förutsättningar
för att få verka på marknaden - och det ställer vi oss positiva till.
Certifiering och spårbarhet gör det enklare att ta ansvar
genom hela leverantörskedjan. Det minskar risken för brott mot
mänskliga rättigheter, för att den globala matsäkerheten försämras eller för att naturresurser utarmas. Dessutom säkerställer det
en hållbarhet i omställningen från fossilt till förnybart. Vi vill
inte ersätta ett miljöproblem med ett annat, utan utveckla riktigt
hållbara lösningar för framtiden.
STYRNING OCH AKTIVITETER

Arbetet med Preems förnybara leverantörskedja styrs utifrån
EU:s Förnybarhetsdirektiv (RED) och dess svenska implementering genom lagen om hållbarhetskriterier. Certifiering och ett
svenskt hållbarhetsbesked från Energimyndigheten är viktiga
faktorer i handeln med förnybara bränslen. Preem har sedan
2011 ett svenskt hållbarhetsbesked som styrker att vi följer lagen
om hållbarhetskriterier. Sedan november 2017 är vi även en certifierad Trader with storage enligt ISCC (International Sustainability Carbon Certification) - ett av EU:s frivilliga certifieringssystem som säkerställer att RED uppfylls.
Uppförandekod och kontrollsystem i leverantörskedjan
Internt styr Preem arbetet med den förnybara leverantörskedjan
med hjälp av vår uppförandekod, som täcker allt från kollektivavtal till arbetsmiljö. Självklart tar uppförandekoden även avstånd
från saker som tvångsarbete, barnarbete och diskriminering.

• Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt. Det vill säga
att drivmedlet ska reducera utsläppen av växthusgaser med
minst 50 procent jämfört med ett fossilt drivmedel, sett ur ett
livscykelperspektiv.
• Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga rättigheter enligt FN:s konventioner. Detta innebär bland
annat förbud mot tvångsarbete, krav på anställningsavtal och
att arbetare har rätt att ansluta sig fackligt.
• Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vattentillgången eller hota den biologiska mångfalden. Detta inkluderar
produktion som kan förorsaka skövling av skog och/eller andra
effektiva koldioxidsänkor.
Preems hållbarhetsansvariga är ansvariga för kontrollsystemet och rutinerna kring vår förnybara leverantörskedja. Ändras
något i lagen om hållbarhetskriterier kring exempelvis spårbarhet meddelas direkt resten av verksamheten, detta för att ställa
om arbetet så snabbt och smidigt som möjligt.
Leverantörskontroller säkerställer uppfyllnad av hållbarhetskriterier
Sedan Preem tog beslutet att satsa på förnybara drivmedel 2008
har vi varit på en ständig jakt efter hållbara råvaror. I dag har vi
ett mindre antal leverantörer av förnybara råvaror och drivmedel. Innan vi börjar arbeta med en leverantör gör vi en grundlig värdering av verksamheten, produkten/råvaran och dess
ursprungsland.
För att vi ska kunna handla förnybara råvaror eller produkter från en leverantör måste leverantören antingen vara certifierad enligt något av EU:s certifieringssystem eller ha ett
svenskt hållbarhetsbesked. I undantagsfall, om leverantören
bedöms som central för verksamheten men saknar en EU-godkänd certifiering, genomför Preem tredjepartsrevisioner. Syftet är då att säkerställa att leverantören uppfyller lagen om
hållbarhetskriterier.
Uppföljning och revisioner för gemensam hållbar utveckling
För att en leverantör ska bli godkänd av Preem måste den också
godkänna vår uppförandekod eller själv ha en likvärdig uppförandekod. I det här arbetet får leverantören besvara en enkät
för att se om verksamheten följer uppförandekoden. Vi följer
upp enkäten med leverantörsdialoger och revisioner. Om det
behövs upprättas en handlingsplan som följs upp efter överenskommen tid.
Efter att Preem har inlett en affärsrelation med en leverantör görs kontinuerliga utvärderingar, bland annat genom dialog,
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möten och anmälda revisioner. Vi har i dagsläget gjort revisioner
hos majoriteten av Preems förnybara leverantörer. Hittills har
ingen av leverantörerna avvikit från vår uppförandekod på ett
sätt som har resulterat i att vi har brutit samarbetet med dem.
Vårt mål är att utvecklas med våra leverantörer och att tillsammans bidra till en hållbar utveckling.
Andel etiskt granskade råvaror
som Preem använder i sina
biodrivmedel (%)
Andel leverantörer av förnybara
drivmedel som har godkänt
Preems CoC (%)
Andel leverantörer som har
blivit granskade (%)

2017

2016

2015

100

100

50

100

100

100

33

17

0

Preem har som mål att samtliga leverantörer inom den förnybara
leverantörskedjan ska ha blivit granskade i slutet av 2018.

Utvecklingsprocess för förnybart
För att få en så hållbar förnybar leverantörskedja som möjligt
räcker det inte att enbart se till leverantören. Det handlar också
om att välja råvaror med rätt klimatprestanda. Ju bättre klimatprestanda, desto bättre miljönytta. Vidare måste vi ta hänsyn till
hela produktens livscykel, det vill säga de sociala och etiska frågor som produktens framtagande kan bidra till genom hela dess
livscykel. Läs mer om vårt arbete med hållbara förnybara produkter på sidan 17.
FRAMÅTBLICK

För att täcka det framtida behovet av förnybara drivmedel behöver Preem identifiera fler hållbara råvaror. Detta innebär ett kontinuerligt sökande efter och utvärderande av nya leverantörer.
Vår största utmaning är att snabbt expandera Preems förnybara
produktion i syfte att utveckla vår portfölj av förnybara drivmedel. För 2018 har Preem därför två större aktiviteter inom förnybart: att anpassa vår verksamhet till den kommande reduktionsplikten och att ISCC-certifiera produktionen av förnybar diesel i
Göteborg.
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Den fossila leverantörskedjan
arktiska vatten, olja som framställts via fracking eller olja som
kommer från tjärsand. Orsaken till detta är de höga miljörisker
som följer med dessa typer av oljeproduktion.
Cirka 80 procent av den råolja som Preem köper kommer från
Ryssland och Nordsjöområdet. När vi köper olja från närliggande
områden innebär det kortare transporter och därmed en mindre
olycksrisk jämfört med inköp från exempelvis Mellanöstern. En
transport från Ryssland till Lysekil tar drygt tre dagar, medan en
transport från Mellanöstern tar drygt 30 dagar.

VÄSENTLIGHET OCH RISK

Varje handelsdag köper Preem i snitt in 400 000 fat råolja från
leverantörer världen över. Råolja är vår absolut största råvara
för tillverkning av drivmedel, och därför är det viktigt att vi kan
lita på vår fossila leverantörskedja. Produktion och transport av
råolja måste skötas professionellt och med fokus på säkerhet för
att det inte ska ske olyckor som skadar människor eller miljö.
Samtidigt är uppföljningen av hur människor och miljö tas om
hand genom hela vår fossila leverantörskedja en av branschens
största utmaningar - en global sådan som vi delar med världens
alla raffinörer och drivmedelsdistributörer. Till skillnad från den
förnybara leverantörskedjan finns ingen lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. För petroleumprodukter
finns i dag endast krav på spårbarhet på var den färdiga produkten är tillverkad, inte på råoljans ursprung.
Som köpare av råolja kan Preem veta vilket land och ibland
vilket område oljan kommer ifrån, men att spåra den till ett specifikt oljefält är sällan möjligt. Det gör det svårt att veta hur villkoren och situationen är på individuella produktionsplatser, om
miljöfrågor eller mänskliga rättigheter åsidosätts.
STYRNING OCH AKTIVITETER

Ett av Preems huvudverktyg för att säkra den fossila leverantörskedjan är vår uppförandekod. Som affärspartner till Preem förväntas man respektera koden och arbeta för att principerna följs
i hela försörjningskedjan. De stora aktörerna i industrin har liknande dokument som Preem alternativt kan acceptera.
Under 2017 har Preem arbetat med att utveckla ett system för
den fossila leverantörskedjan där våra leverantörer antingen ska
acceptera vår uppförandekod eller visa upp en likvärdig sådan
som vi ser över. Under året godkändes uppförandekoden av 5
procent av Preems leverantörer, som sammantaget står för 18
procent av Preems totala inköpta volym. Målet är att alla leverantörer ska ha godkänt uppförandekoden under 2018.
Råoljeinköp från närliggande områden
Preem tar också ställning i det fossila leverantörsledet genom
att avstå köp av vissa typer av råolja. Vi köper inte råolja från

Leverantörskontroller av såväl nya som befintliga råoljeleverantörer
Förtroende är mycket viktigt i Preems fossila leverantörskedja.
De flesta av Preems råoljeleverantörer är bolag som vi har arbetat
med under lång tid, och genom åren har det utvecklats ett starkt
ömsesidigt förtroende. Våra största leverantörer har vi arbetat
med i över 30 år. När vi ska acceptera en ny affärspartner gör vår
Tradingorganisation en bakgrundskontroll av dem med syftet att
se om de uppfyller våra krav på professionalism samt på seriöst
och juridiskt korrekt agerande.
Preem gör även granskningar av befintliga leverantörer. Under
2017 gav vi ett konsultbolag uppdraget att genomföra en extern
granskning utifrån information tillgänglig i media. Konsultbolaget bedömde Preems fyra största råoljeleverantörer, vilka
sammantaget motsvarar 70 procent av Preems fossila inköpsvolymer. Syftet med granskningen var att identifiera och rapportera kring de hållbarhetsrisker som finns i leverantörernas verksamheter. Man såg bland annat till leverantörernas historik,
hållbarhetsarbete, hållbarhetspolicy, uppförandekod och kända
hållbarhetsincidenter.
Bland hållbarhetsriskerna som framkom fanns att leverantörerna är verksamma i högriskländer och att vissa saknar miljöledningssystem. Anklagelser mot dotterbolag har förkommit på områden som skatteflykt, miljöförstöring och brott mot
mänskliga rättigheter. Inget av företagen har i sin relation med
Preem agerat på ett sätt som har lett till ett upphörande av
affärsrelationen.
Med hjälp av den här revisionen kan Preem på ett konkret
sätt lyfta upp och förtydliga de utmaningar som finns i den fossila leverantörskedjan och därifrån arbeta vidare med frågorna.
Ett första steg är att få alla Preems leverantörer att godkänna
uppförandekoden.
Länderna Preem handlar med
Preem strävar efter att köpa in råolja från länder där man tar
ansvar för miljö och arbetsvillkor. Men länder som har samma
krav och nivå som Sverige på dessa områden - till exempel Norge
- producerar inte nog med råolja för att försörja världens behov.
Utmaningar inom hållbarhet
2017 genomförde Preem med hjälp av externa konsulter en övergripande granskning av hållbarhetsriskerna i de länder som
Preem handlar mest från. Man gjorde även en fördjupning i de
områden som anses mest problematiska utifrån mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor och korruption: irakiska Kurdistan, Nigeria och Ryssland. I rapporten framkom bland annat att
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Ryssland, landet som Preem köper in mest råolja från, har flera
utmaningar när det gäller hållbarhet. Korruption och brott mot
mänskliga rättigheter är reella problem i Ryssland liksom i andra
högriskländer, och även oljeindustrin är drabbad.
Det finns en problematik i att flera av världens största oljeproducerande stater är kända för att brista på områden som mänskliga rättigheter. Flera av de oljeproducerande länderna räknas
också som diktaturer. Samtidigt finns en uppfattning i Sverige
om att handel kan bidra till positiv utveckling för befolkningen
dessa länder, och den uppfattningen delar vi. Vi följer självklart
de svenska riktlinjerna gällande handelssanktioner mot olika
länder.
MÅL FRAMÅT

Tyvärr kan inget drivmedelsföretag som handlar med fossila
bränslen i dag hävda att de har en helt hållbar fossil leverantörskedja. Detta är ett globalt dilemma som kräver internationell lagstiftning och riktlinjer för att komma tillrätta med. Preem efterfrågar en internationell lagstiftning inom den fossila råvarukedjan motsvarande den för den förnybara råvarukedjan.
På den globala marknaden är Preem i dag inte stort nog att
gå i täten för de förändringar som krävs. Men vi stödjer utvecklingen och välkomnar samarbeten och dialog med andra bolag
och organisationer.
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Tillgången på råolja
Råolja är världens mest handlade råvara, en ändlig resurs
som kan utvinnas på ett begränsat antal platser i världen.
Ryssland är tillsammans med Saudiarabien ett av världens
största oljeproducerande länder. USA är också stor producent men har tidigare haft ett exportförbud på råolja.
Kanada har oljereserver i form av mycket dyrutvunnen
oljesand vilket inte är ett bra miljöalternativ.
Tillgång på råolja i Nordsjön minskar. Sverige har egna
oljefyndigheter utanför Gotland som Sveriges regering valt
att inte prospektera, därför finns det ingen möjlighet att
tillverka petroleumprodukter baserade på svensk råolja.
Även kvaliteten på råoljan från olika länder begränsar
antalet möjliga leverantörer.
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Om redovisningen

Preems styrelse och verkställande direktör avlämnar härmed Preems
hållbarhetsrapport för 2017 enligt årsredovisningslagen (ÅRL).
Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Preem-koncernen. Hållbarhetsdata kommer dock inte alltid att presenteras för hela koncernen och i dessa fall kommer det att tydligt stå vilka bolag uppgifterna avser.
Grunden till redovisningen är Preems hållbarhetsramverk
som fastställdes 2017. Ramverket är baserat på en väsentlighetsanalys där Preems mest väsentliga hållbarhetsområden har

identifierats. I redovisningen ingår de delar av verksamheten
som har störst påverkan på ett hållbarhetsområde. Detta innebär
bland annatatt avsnittet "Miljö och klimat" fokuserar på raffinaderiverksamheten och transporter där påverkan på utsläpp och
till exempel spill är störst. Avsnittet "Hälsa och säkerhet" fokuserar däremot på alla delar av Preems verksamhet. Läs mer om
Preems väsentlighetsanalys och hållbarhetsramverk på sidan 7.
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MATRIS FÖR PREEMS VÄSENTLIGA OMRÅDEN

För att öka förståelsen för hur våra väsentliga områden kopplar
an till den nya lagen har vi nedan gjort en förenklad matris där vi
länkar till de olika delarna i redovisningen. Mät- och beräkningsmetoder beskrivs vid behov i samband med respektive nyckeltal.
Måltal och jämförelsesiffror redovisas i förekommande fall.
Grunddata för Preems nyckeltal och statistik är främst hämtade från Preems interna verksamhetssystem. Den data som rapporteras avser kalenderåret 2017 om inget annat anges.

Område

Affärsmodell

Policy

Resultat
av policy

Väsentliga
risker

Hantering
av risker

Resultatindikatorer

Personalfrågor
och sociala frågor

Mänskliga
rättigheter

Miljö och klimat,
(s. 19)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Medarbetare, (s. 12)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Den förnybara leverantörskedjan, (s. 23)
Den fossila leverantörskedjan (s. 25)

Etik och
antikorruption (s. 11)

Hållbarhetsrapporten ska beskriva
resultatet av policyn

Miljö och klimat,
(s. 19)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Medarbetare, (s. 12)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Den förnybara leverantörskedjan, (s. 23)
Den fossila leverantörskedjan (s. 25)

Etik och
antikorruption (s. 11)

Hållbarhetsrapporten ska beskriva de
väsentliga risker som rör frågorna och
är kopplade till företagets verksamhet
inklusive, när det är relevant, företagets
affärsförbindelser, produkter eller tjänster
som sannolikt får negativa konsekvenser

Miljö och klimat,
(s. 19)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Medarbetare, (s. 12)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Den förnybara leverantörskedjan, (s. 23)
Den fossila leverantörskedjan (s. 25)

Etik och
antikorruption (s. 11)

Upplysningskrav

Generell
information

Hållbarhetsredovisningen har inte granskats externt. Preems
verksamhet granskas dock regelbundet av interna och externa
parter utifrån olika perspektiv, till exempel i samband med våra
certifieringar på områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö och kontrollsystem för förnybara drivmedel.

Hållbarhetsrapporten ska beskriva
företagets affärsmodell

Vår affär och vision
(s. 6),
Vårt hållbarhetsramverk (s. 6)

Hållbarhetsrapporten ska beskriva den
policy som företaget tillämpar i frågorna,
inklusive granskningsförfaranden som har
genomförts

Styrning och
uppföljning (s. 8)

Miljö

Antikorruption

Hållbarhetsrapporten ska beskriva hur
företaget hanterar riskerna

Styrning och
uppföljning (s. 8)

Miljö och klimat,
(s. 19)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Medarbetare, (s. 12)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Den förnybara leverantörskedjan, (s. 23)
Den fossila leverantörskedjan (s. 25)

Etik och
antikorruption (s. 11)

Hållbarhetsrapporten ska beskriva centrala
resultatindikatorer som är relevanta för
verksamheten

Mål & utfall
(se Bilaga 1)

Miljö och klimat,
(s. 19)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Medarbetare, (s. 12)
Hälsa och säkerhet
(s. 15)

Den förnybara leverantörskedjan, (s. 23)
Den fossila leverantörskedjan (s. 25)

Etik och
antikorruption (s. 11)
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Mål och utfall 2017
Mål och utfall 2017
Mål
Bruttolista miljö
Indikator

enhet

2017

kton

2 121,20

Långsiktigt

2017/2018

Klimat
Klimat

CO2 totalt¹

N/A men varje
affärsområde har
sitt eget CO2-mål.

Energianvändning

Total energiförbrukning Preem
Miljö

Energiintensitetsindex Preemraff Lysekil (EII2)

Energiintensitetsindex Preemraff Göteborg (EII2)
Allvarliga incidenter inom miljöområdet3

GWh

N/A men varje
affärsområde har
sitt eget CO2-mål.

9 437,00

EII

Bästa kvartilen på
energiintensitet
78,03
av raff. i Europa

80,5

EII

Bästa kvartilen på
energiintensitet
76,72
av raff. i Europa

86,6

antal

0

0

0

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

Fossila produkter

Hållbara
leverantörskedjor

Ansvarsfull
aktör

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

%

74,60

100

78,00

78

Affärsetik
Andel som har genomgått utbildning
"Gåva eller muta – vad gäller?"
Organisatorisk och social arbetsmiljö
TEI5
Andel män i ledande befattningar6

Hälsa &

%

73,00

68

Andel kvinnor i ledande befattningar

%

27,00

PREEM 2017
32

Andel män tjänstemän totalt

%

60,00

N/A

Andel leverantörer av råolja som godkänner
Preems uppförandekod

%

5,00

Mål 2018
är 100%

Volymer som är granskade enligt mänskliga

%

70,00

70

Hållbara
HÅLLBARHETSREDOVISNING
BILAGA
1
rättigheter, sociala– frågor,
korruption
och miljö
leverantörskedjor

Ansvarsfull
aktör

30

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

%

74,60

100

78,00

78

73,00

68

Affärsetik
Andel som har genomgått utbildning
"Gåva eller muta – vad gäller?"
Organisatorisk och social arbetsmiljö
TEI5

Hälsa &
Säkerhet

Andel män i ledande befattningar6

%

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

%

97,50

>97%

>97%

1,10

0,0

1,5

Hälsa och säkerhet
Frisknärvaro7
LWIF - Lost Workday Injury Frequency8
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.
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Väsentlighetsanalys
HÖGRE

14

Transparens och
intressentdialog

E
Aktör i
lokala samhällen

2

B
Energisäkerhet
i Sverige
Affärsetik
12

5

3

7

Hållbar fossil
leverantörskedja
9

Produktansvar

6

HÖG

4

10
8

19

16

Förnybara drivmedel

A
Hållbar förnybar
leverantörskedja
1

HÖGRE

Stabil ekonomi

Hälsa och säkerhet

Organisatorisk
och social arbetsmiljö

13

Resursanvändning

20

Klimatpåverkan
i användandefasen

PREEMS VÄSENTLIGA ASPEKTER

Klimatpåverkan
i verksamheten

15

Kommunikation &
samhällspåverkan

21

D
18

11

C

Energianvändning

Väsentligt för affären (Hög – Högre)

Krisberedskapsarbete

Luftkvalitet & buller
vid drivmedelskonsumtion

Kemikaliehantering

Utsläpp till luft, mark och vatten

Hållbart sortiment

HÖG

17

Väsentlighetsanalys
Väsentligt för intressenterna (Hög – Högre)

A

B

C

D

E

LEDA
Områden där Preem bör vara ledande eller bland de
ledande i sin industri (utifrån ett europaperspektiv).

UPPFYLLA & KOMMUNICERA
Områden där Preem behöver tydligt kommunicera
vad man gör mot respektive intressent.

EXEKVERA
Områden som Preem behöver leverera på för att
säkerställa affärsvärde.

BEVAKA
Områden som Preem behöver bevaka och beakta då
de innefattar stor risk för affären men där inga
åtgärder finns.

HANTERA
Områden där Preem behöver hantera och hålla en
bra nivå för att inte riskera ”license to operate” eller
varumärke men som inte ger ytterligare effekt av att
vara ledande på.
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