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Vi har antagit  utmaningen
Under 2019 beslutade vi oss för att bli 
världens första klimatneutrala petroleum- 
och drivmedelsföretag. Senast år 2040 ska 
 Preem ha nettonollutsläpp av koldioxid vid 
våra raffinaderier och senast 2045 i hela 
värdekedjan. I vår hållbarhetsredovisning, 
som vi döpt till Progress report, kan du följa 
våra utmaningar och framsteg under 2019.

Hållbara produkter

Andelen förnybara 
 drivmedel behöver öka

Stabil ekonomi

Investering 
för framtiden

Det svenska klimatmålet är ett av världens mest 
ambitiösa, ett mål som Preem står bakom. Vi har därför 
under 2019 satt som mål att nå nettonoll utsläpp vid 

våra produktionsanläggningar år 2040 och netto noll sett till 
hela värdekedjan innan år 2045. Preem är först i världen inom 
vår industri med dessa mål, som är i linje med Parisavtalet och 
Sveriges klimatmål.

s. 18

För att nå Sveriges klimatmål och 70 procent mindre 
utsläpp i trafiken till 2030 behöver andelen förnybara 
drivmedel öka. 2030 är vårt mål att tillverka 5 miljoner 

kubikmeter förnybar bensin, diesel och flygbränsle årligen, vilket 
skulle innebära minskade transportutsläpp med upp till 12,5 
miljoner ton koldioxid per år. Det motsvarar drygt 20 procent av 
Sveriges totala, årliga koldioxidutsläpp.   

s. 28

För att kunna möta morgondagens utmaningar och 
samhällets efterfrågan på hållbara bränslen, krävs 
gröna investeringar. Under revisionsstoppet på Preems 

raffinaderi i Lysekil, byggde vi om för att minska miljö påverkan 
och för att kunna ta in förnybara råvaror. Om ett år är Preem 
redo att för första gången processa förnybara råvaror i raffina-
deriet i Lysekil. 

s. 24
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Hållbara värdekedjor

Riskbaserad leverantörs-
granskning

Ansvarsfull aktör

Hållbara 
affärsrelationer

Miljö

Så energieffektivt och miljö-
anpassat som möjligt

Människa och säkerhet

Säker, inkluderande och 
välkomnande arbetsplats 

Vi ställer höga krav på våra leverantörer för att mini-
mera vår sociala och miljömässiga negativa påverkan. 
Under 2019 har vi utvecklat arbetet med att systema-

tiskt utvärdera och ta hand om hållbarhetsrisker kopplat till för-
nybara råvaror och leverantörer, och vi arbetar numera utifrån 
en riskbaserad modell.  

 s. 40

Preem är en global importör och exportör av råvaror 
och produkter. För oss är stabila och korrekta affärs - 
förhållanden med våra leverantörer och kunder därför 

av största vikt. Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en  
av grundförutsättningarna för att upprätthålla hållbara affärs- 
relationer.

s. 36

Vårt mål är att alltid bedriva våra verksamhetsproces-
ser på ett så hållbart, energieffektivt och miljöanpassat 
sätt som möjligt. Vi arbetar kontinuerligt med energi- 

kartläggningar och optimering av resursanvändning. Under 2019 
utvecklades vår vattenrening vid raffinaderiet i Lysekil med ett 
extra reningssteg som tar bort fosfor och hanterar slamflykt på 
ett mer effektivt sätt.

s. 38

Preem ska vara en säker, inkluderande och välkom-
nande arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter 
för alla medarbetare. Vi arbetar aktivt med mångfald, 

inkludering och säkerhetsfrågor. Preem har en nollvision för 
arbetsplatsolyckor vilken ligger till grund för vårt arbete med 
hälsa och säkerhet.   

s. 32
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Vi ska vara klimat-
neutrala senast 2045 
En omfattande översyn av våra strategier har gett oss en tydlig riktning 
framåt för hur vi ska uppnå vår vision att leda omvandlingen till ett håll-
bart samhälle. För att vi ska lyckas har ett antal stora och avgörande 
projekt genomförts eller initierats, som alla bidrar till att minska Sveriges 
klimat avtryck genom minskade koldioxidutsläpp i hela värdekedjan. Målet 
är att vi senast år 2045 ska vara ett klimatneutralt petroleum- och bio-
drivmedelsföretag sett till hela värdekedjan. Kanske världens första. 

Vårt bidrag till de svenska och internationella klimatmålen följer 
tre huvudspår; att öka vår produktion av flytande förnybara 
drivmedel med försäljning i Sverige och utomlands, att utveckla 
vår produktion till att omfatta fler miljö- och klimatanpassade 
produkter, samt att utveckla helhetslösningar för minskade 
utsläpp från våra raffinaderier och logistikkedja. 

Utöver att bidra till att nå de politiska klimatmålen kommer 
detta även att medverka till att vi når vårt eget klimatmål – att bli 
världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföre-
tag, med nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan, innan år 2045.

Vi leder omvandlingen till ett hållbart samhälle
Under 2019 gjorde vi en genomlysning och revidering av våra 
strategier för att snabba på den omställning som behövs. 
Konkret betyder det att vi bland annat kommer genomföra 
stora investeringar vid våra raffinaderier. Vi måste hitta rätt 
mix av förnybara råvaror för produktionen och säkra tillgången 
till dessa, samt anpassa oss till framtidens efterfrågan. Det är 
därför helt avgörande att vi investerar i nya projekt som bidrar 
positivt till klimatomställningen.

Vi rustar för omställningen
Preems raffinaderier är redan idag några av världens mest  
klimateffektiva. Resultatet i den så kallade Solomonstudien 2018, 
som rangordnar raffinaderier i Europa, USA, Mellanöstern och 
Afrika, visar att våra två raffinaderier ligger i den absoluta top-
pen när det gäller koldioxidutsläppseffektivitet. Anläggningen i 
Göteborg rankades som det enskilt bästa raffinaderiet i studien. 
Under våren invigde vi två nya anläggningar, en vätgasanlägg-
ning i Göteborg och ytterligare en vakuumdestillationsanlägg-
ning i Lysekil. Båda är viktiga pusselbitar för att vi ska fortsätta 
tillhöra de mest moderna och miljöanpassade raffinaderierna i 
Europa och samtidigt fortsätta vår hållbara omställning.

I september inleddes ett så kallat storstopp av raffinaderiet 
i Lysekil – det största i Preems historia. Stoppet hade till syfte 
att dels möta kravet på kontinuerligt underhåll av raffinaderiet, 
dels att förbereda vissa delar för förnybar produktion. Stoppet 

som helhet genomfördes inom tidplan och utan några större 
incidenter. 

Vätgasanläggningen krävde en mer omfattande renovering 
och väntas vara åter i bruk i början av andra kvartalet 2020. Det 
har inte påverkat vår produktion i någon större omfattning.  

Regeringen avgör utbyggnaden i Lysekil
Vår planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil har under 
hösten uppmärksammats på olika sätt, inte minst med anled-
ning av de ökade utsläpp av koldioxid som den initialt kan 
komma att orsaka vid raffinaderierna. Domstolsförhandlingarna 
i Mark- och Miljö-överdomstolen (MMÖD) kommer att hållas un-
der våren 2020, följt av ett beslut från regeringen om tillåtlighet 
att bygga ut. 

Ett nytt miljötillstånd är viktigt för att vi ska fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Då kan vi ta hand om varje droppe råolja 
som tagits upp, och omvandla tjockoljan till bensin och diesel 
som ger betydligt mindre föroreningar. Samtidigt kan vi  fortsätta 
utvecklingen för att processa förnybara råvaror. Besked från 
MMÖD och regeringen väntas före sommaren 2020. 

Skogen ska användas som råvara i diesel och bensin
Under året har vi etablerat flera nya samarbeten och nya tek-
niker för att säkra tillgången på hållbara förnybara råvaror för 
framtiden. 

Pyrocell ägs gemensamt av Preem och träindustriföretaget 
Setra, och är en viktig länk i värdekedjan för förnybara driv-
medel. Setra har råvaran, sågspånet, och vi har raffinaderier 
och tankstationer. Pyrocells pyrolysanläggning blir den första i 
sitt slag i Europa och väntas stå färdig 2021. 

Lignin är också en värdefull råvara i våra satsningar att pro-
ducera mer förnybara drivmedel som baseras på restprodukter 
från skogen, och den är dessutom tillgänglig i stora volymer. 
Under våren 2019 gick vi därför in som delägare i SunCarbon, 
som planerar att bygga en ligninanläggning för biodrivmedel. 
Anläggningen beräknas vara i drift i början av 2022.

Under ett par års tid har vi arbetat med att utveckla 
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 tekniken att fånga in och lagra koldioxid, så kallad CCS-teknik 
(Carbon Capture and Storage). Under hösten satte vi igång ett 
pilotprojekt där vi bygger en testanläggning som ska fånga in 
koldioxid från vätgasanläggningen i Lysekil. Målet är att ha en 
första fullskalig CCS-anläggning i drift år 2025.

Globala produktpriser initierade försiktighetsåtgärder
Preems omsättning minskade under 2019 till 95 758 MSEK från 
103 641 MSEK föregående år. Det operativa resultatet sjönk till  
1 785 (2 431) MSEK. Resultatminskningen jämfört med föregåen-
de år beror i första hand på att raffinaderiet i Lysekil stoppades 
för planerade underhållsåtgärder, med lägre produktionsnivå 
som följd.  

Preem är i grunden ett ekonomiskt starkt och solitt företag, 
och år 2019 var sammantaget ett bra år med goda marginaler. 
Detta var också situationen när vi påbörjade storstoppet i 
Lysekil i september månad. Under stoppet föll dock de globala 
produktpriserna mycket hårt, i synnerhet under november och 
december månad. Att produktpriserna faller är inte ovanligt i 
vår verksamhet, och det var en trend som vi sett under en tid 
och förberett oss att agera på. Vid uppstarten av raffinaderiet i 
Lysekil var våra marginaler så pass låga att ledningen beslu-
tade om ett antal försiktighetsåtgärder. Syftet var att snabbt 
reducera våra kostnader och på ett ansvarsfullt sätt säkerställa 
en fortsatt långsiktig finansiell stabilitet för Preem. 

Våra kompetenta och engagerade medarbetare 
är vårt grundfundament
Våra värderingar ska fortsätta vägleda oss i vardagen, och vår 
kultur ska fortsatt främja innovation och nyskapande. Ett fint 

kvitto på att våra medarbetare trivs och vill stanna på Preem 
är att vi genom Universums undersökning rankats som en av de 
tio bästa arbetsgivarna i Sverige. Och vi vill självklart förbättra 
denna placering till nästa år och bli ännu mer attraktiva som 
arbetsgivare genom att fortsätta utveckla våra medarbetare 
och ledare.

Framtiden är vår viktigaste marknad
Vi har satt en tydlig riktning för hur Preem senast år 2040 ska 
ha nettonollutsläpp av koldioxid vid raffinaderierna och senast 
år 2045 ska ha nettonollutsläpp sett till hela värdekedjan. 

Som en del i att genomföra våra strategiska prioriteringar, 
och inte minst våra planer på internationalisering, har en refi-
nansiering genomförts. Våra stora ambitioner, speciellt inom det 
förnybara, har gett oss en stark position och intresset för Preem 
är väldigt stort. Vi har bland annat beslutat att investera i en ny 
processanläggning för hydrering av förnybara råvaror till hög-
kvalitativa drivmedel, en så kallad Green Feed Unit, i Göteborg.

Vi har nu gått in i ett nytt decennium då allt ska hända. Jag 
är övertygad om att de smarta vägval som vi gjort är rätt för 
att vi ska lyckas med vår omställning. En ambitiös omställning 
som saknar motstycke – att vi ska nå våra klimatmål och senast 
år 2045 vara världens första klimatneutrala petroleum- och 
biodrivmedelsföretag. 

Petter Holland
VD och koncernchef

Vi har satt en tydlig riktning 
för hur Preem senast 2040 
ska ha nettonollutsläpp av 
koldioxid vid raffinaderierna 
och senast 2045 ska ha 
nettonollutsläpp sett till hela 
värdekedjan. 
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Vi vill leda 
omvandlingen till 
ett hållbart samhälle 
Vår vision är att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. Det gör vi  
genom att anpassa vårt erbjudande så att det möter efterfrågan på 
hållbara produkter, där fokus är överlägsen prestanda inom försäljning, 
distribution och raffinering. På så vis skapar vi ett långsiktigt värde för 
samhället, för våra kunder och för Preem.

Preems två raffinaderier i Göteborg och Lysekil räknas till de 
mest energieffektiva och moderna i Europa. De svarar för cirka 
80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten och cirka  
30 procent av den nordiska. Raffinaderierna, där enheten i 
Lysekil är Nordens största, har en raffineringskapacitet på över 
18 miljoner kubikmeter råolja och förnybara råvaror per år. 

Vi har cirka 1 500 anställda, varav 1 150 arbetar vid raffinaderierna. 
Tillsammans med våra återförsäljare och samarbetspartners är 
vi över 3 000 medarbetare som dagligen möter kunder under 
 Preems varumärke. På Preem har vi närmare 200 olika arbets-
roller och i allt vi gör utgår vi alltid från våra värderingar;  
ansvarstagande, nyskapande och inkluderande. 

Fakta om Preem

• Preem är ett svenskt bolag med två raffinaderier i Sverige,  
där raffinaderiet i Lysekil är Nordens största

• Närmare 50 procent av allt drivmedel som används i Sverige 
kommer från Preem

• Preem hade en omsättning på 95,8 miljarder SEK för helåret 2019
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drivmedel baserade på förnybara råvaror. Genom att ställa om 
raffinaderierna från fossilt till förnybart möjliggör vi en livskraf-
tig raffinaderiverksamhet också i en hållbar framtid. Vägen dit 
saknar självklart inte utmaningar. Stödjande beslut, tillstånd, 
lagändringar, styrmedel och incitament behövs från regering, 
riksdag och myndigheter, nationellt och lokalt. 

För att driva på omställningen söker vi hela tiden nya 
lösningar för att identifiera tänkbara hållbara råvaror. Ett fokus 
är att utveckla förnybara råvaror av restprodukter från skogs-, 
trä- och massaindustrin, som bland annat sågspån, grenar och 
toppar samt lignin. Genom att investera i förnybar drivmedels-
produktion baserat på svenska hållbara råvaror bidrar vi till 
svensk självförsörjning av bränslen. Vårt mål är att producera 
fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2030.

Ett sätt att ytterligare minska utsläppen till atmosfären är 
genom infångning och lagring av koldioxid (CCS), en teknik där 
koldioxid avskiljs från rökgaser och lagras under markytan eller 
havsbotten. CCS är en nödvändig teknik för att nå klimatmålen 
i tid och Preem både bidrar till forskning och är en drivande 
aktör på området. En fullskalig CCS-anläggning i Lysekil skulle i 
första fasen kunna minska våra koldioxidutsläpp med upp till  
40 procent per punktkälla. Läs mer på sidan 21. 

Försäljning  
Per kundkategori, m3

n Export 51%
n Storkunder 33%
n Drivmedelsstationer 9% 
n Återförsäljare m.fl. 7%

Kolets kretslopp
Skillnaden mellan förnybara och fossila bränslen, är att fossila 
bränslen tar miljontals år för nybildning medan ny biomassa för 
förnybara bränslen bildas ständigt. Användning av fossila bränslen 
betyder att man ökar koldioxidhalten i atmosfären. Förbränning av 
förnybara bränslen orsakar också koldioxid utsläpp, men räknas ofta 
som mycket små tillskott då koldioxiden kommer från färsk 
biomassa och hela tiden binds till ny biomassa som en del av kolets 
naturliga kretslopp.

Även bränslen som kommer från restprodukter från olika 
industrier kan klassas som att de har nära nog nollutsläpp, men då 
måste restprodukten räknas som avfall och inte en biprodukt. 
Klassificeringen kan ibland vara en utmaning, men fyller en viktig 
funktion, då den får konsekvenser för vilken koldioxidfaktor som får 
användas. 

Koldioxid

Träd och växter  
tar upp CO2 via 
fotosyntesen

Fossila  
bränslen

Döda djur och växter blir till 
fossila bränslen (olja, kol och 

gas) efter miljontals år

Förbränning  
av fossila  
bränslen

Förbränning  
av förnybara  
bränslen

Överskott av CO2 
i atmosfären

204 000 m3
egenproducerad volym 
av förnybara bränslen 
under 2019

Djur och människor 
äter växter och andas 
ut CO2

CO2

Från förädling till försäljning 
Vår verksamhet omfattar en stor del av värdekedjan, från för-
ädling av råvaror till försäljning av våra produkter. Preem är inte 
bunden till några specifika oljefält eller leverantörer utan är fria 
att köpa in råolja och förnybara råvaror från hela världen, som 
via miljöanpassade fartyg transporteras till våra raffinaderier. 
Råvarorna som förädlas, säljs sedan som drivmedel, eldnings- 
och smörjolja samt andra produkter till såväl företag som 
privatpersoner i Sverige och Norge. En övervägande del av vår 
produktion, cirka två tredjedelar, exporteras till den internatio-
nella marknaden, främst till nordvästra Europa. Försäljningen 
av våra produkter på den svenska marknaden sker bland annat 
via Preems rikstäckande stationsnät i Sverige, med cirka 570 
tankställen för privat- och yrkestrafik, samt via certifierade 
återförsäljare. I Norge säljs våra produkter främst via åter-
försäljare samt i bulk via egen direktförsäljning.

Preems förnybara omställning är avgörande 
för att nå klimatmålen 
Som producent av drivmedel har Preem ett stort ansvar för 
att kontinuerligt minska koldioxidutsläppen och att bidra till 
gemensamma klimatmål. Vår förnybara omställning är helt 
avgörande både för vår långsiktiga konkurrensförmåga och för 
Sveriges möjligheter att nå målen. Senast år 2045 ska Sverige 
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, för att därefter nå 
negativa utsläpp. Det svenska klimatmålet är ett av världens 
mest ambitiösa och Preem står bakom det.

Vi har dessutom en viktig roll att spela för att uppnå målet. 
Senast år 2040 ska Preem ha nettonollutsläpp av koldioxid vid 
raffinaderierna och senast år 2045 ska vi ha nettonollutsläpp 
sett till hela värdekedjan. Vi planerar då att ha genomfört den 
mycket omfattande omställningen, från fossila drivmedel till 
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Från källa till tank 

Vad vi görVad vi behöver 

Preems värdeskapande 

Delägare i SunPine, 
Biozin Holding och 
Pyrocell

Förnybara råvaror

Färdiga förnybara produkter

Råolja

PreemLeverantörer

Förbehandling

Transport till 
depå

Transport Raffinering

Råvaror
15 000 000 m3 fossila 
råvaror/år 
200 000 m3 förnybara 
råvaror/år

Kompetenta medarbetare
Cirka 1 500 medarbetare

Finansiellt kapital
10 900 MSEK eget kapital
23 500 MSEK rörelsekapital

Anläggningar
2 raffinaderier
1 hamn
6 depåer
570 tankställen

Om Preem
Preem är Sveriges ledande 
företag för produktion av 
drivmedel. Vi bedriver 
försäljning under eget 
varumärke i Sverige och 
Norge och förser även 
distributörer i Norden samt 
norra Europa med stora 
volymer 

Vid våra två raffinaderier, 
på den svenska västkusten, 
förädlar vi råvaror med 
fossilt och förnybart 
ursprung till i första hand 
drivmedel

Intellektuellt kapital
Ny teknik för förnybara råvaror 
Ny teknik för att bli klimat- 
neutrala (t.ex. CCS)
Samarbetspartners 

Samhällsvillkor
Långsiktiga politiska beslut om 
styrmedel som främjar 
investeringar i omställningen på 
drivmedelsmarknaden. 
Teknikneutralitet och fokus på 
samhällsfrågor som ska lösas.
Tillstånd och tillståndsproces-
ser som främjar en successiv 
omställning utan förseningar

Strategi
Vår strategi mot 2040 bygger 
på en omställning från fossilt till 
förnybart. Vi driver omställning 
till förnybara värdekedjor 
genom forskning och 
utveckling, uppbyggnad av  
nya gröna värdekedjor och 
anpassningar av våra 
raffinaderier

Proaktivt påverkansarbete
Långsiktiga och ambitiösa 
spelregler för omställningen 
mot en klimateffektiv driv- 
medelsbransch
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Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen och 
transporterar råvarorna till våra raffinaderier i Göteborg och  Lysekil. 
På Preems raffinaderier förädlas råvarorna till färdiga  produkter 
som sedan säljs i Sverige och Norge samt exporteras till den 
 inter nationella marknaden. 

Skapat värde för samhälletVad vi skapar

Preems värdeskapande 

Export
främst till 
nord västra Europa

Drivmedels  stationer  
i Sverige och Norge

Företags kunder 
i Sverige och Norge

SamhälletKunderPreem

Mål: 
klimatneutrala 
senast år 2045

Lagring och blandning

Produkter
16 279 km3 fossila bränslen
204 km3 förnybara bränslen
1 820 km3 Miljöklass 1 (MK1) 
diesel
Första Svanenmärkta dieseln  
i världen
Fjärrvärme

Friska medarbetare
97,1% frisknärvaro
0,6 frånvaroolyckor/miljon 
arbetade timmar 

Finansiellt resultat
3 403 MSEK, bruttoresultat 

Energi och drivmedel
50% av drivmedlen för 
transporter i Sverige
160 TWh energi som driver 
samhällen
80% av Sveriges raffinaderi- 
kapacitet
Stort bidrag till energisäker-
het genom beredskapslager

Arbetstillfällen
Skapar arbetstillfällen och 
levande lokalsamhällen
Nya gröna leverantörskedjor

Hälsoeffekter
Lägre koncentration aromater 

Klimatnytta
2 miljoner ton mindre 
koldioxid genom förnybara 
bränslen istället för fossila 
(Well-To-Wheel)

Intellektuellt kapital
Världens första driv-
medelsproduktion från 
tallolja Världens första 
planerade drivmedels-
produktion från lignin och 
sågspån

och svavelutsläpp genom  
MK1 diesel 

Klimat 
Möjliggör för Sverige att 
uppnå klimatmål inom 
transportsektorn
Bidrar till forskning och 
utveckling

Ekonomiskt fördelat värde
1 625 MSEK löner, förmåner  
till medarbetarna
89 852 MSEK betalningar  
till leverantörer
11 078 MSEK skatt till staten/
samhället
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Klimatfrågan styr
utvecklingen alltmer
Vår väg framåt styrs av våra högt ställda ambitioner och av  betydande 
omvärldsfaktorer. Aktuella omvärldstrender och regleringar inom energi- 
och klimatområdet, tillsammans med Parisavtalet, påverkar vår  
verksamhet idag och framöver. 

Sveriges klimatmål:
Nettonollutsläpp

år 2045
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Ökat fokus på klimat och koldioxidutsläpp

1 Vi står inför en stor energiomställning. Klimatfrågan står högt upp på agendan och debatten 
intensifieras i hela världen. Parisavtalet, det klimatavtal som världens länder enades om 
2015, driver på en global omställning för att minska användandet av fossil energi. Fortfarande 

saknas politiska riktlinjer i stora delar av världen, men i Sverige och EU finns det uttalade 
ambitioner att nå nettonollutsläpp 2045 respektive 2050. EU har fastställt hårdare utsläppskrav 
på fordonsindustrin, samt nya krav och målsättningar för energianvändningen inom unionen i det 
omarbetade förnybartdirektivet. 

Långsiktigt strävar EU mot en energieffektivisering och elektrifiering av transportsektorn. 
I Sverige har vi starka ambitioner att bli ett föregångsland inom klimat, och har sedan en tid en 
ny klimatlag och en reduktionsplikt för att främja användningen av biodrivmedel. Flera länder 
diskuterar totalförbud mot förbränningsmotorer och utsläppskraven skärps för både sjöfart och 
för landburen transport, och på sikt även för flyg, där Norge blir först ut med krav på inblandning 
av biobränsle från 2020. 

Teknikutveckling och elektrifiering

2 Skiftet från fossila energikällor till förnybara påverkar alla delar av energi branschen. 
Tekniken bakom sol- och vindkraft blir allt bättre och billigare – olja och kol är på väg att 
konkurreras ut till fördel för förnybar energi. Ny teknik med elmotorer och hybrider kommer 

på sikt att konkurrera ut traditionella förbränningsmotorer för både personbilar och lätta lastbilar. 
Transportsektorn står för en stor del av de globala utsläppen på grund av de fossila 

drivmedlen. För att minska utsläppen av växthusgaser ställs allt högre krav på fordonsindustrin, 
vilket i sin tur kommer att leda till en minskad konsumtion av fossila drivmedel. EU fastställde under 
2019 nya tuffa utsläppsmål för personbilar med milstolpar 2025 och 2030, där de stora biljättarna 
riskerar miljardbelopp i böter om de inte klarar utsläppsmålen. De nya EU-kraven tvingar fram en 
omställning och flera tillverkare satsar allt mer av sin utveckling på el/hybrider för framtiden. 
Liknande EU-krav för både lätta och tunga lastbilar är fastställda och nya krav på lägre svavelut-
släpp inom sjöfarten införs med start 2020. 

Förnybara drivmedel

3 Energieffektivisering och elektrifiering med förnybar energi är långsiktigt viktiga 
lösningar, men det krävs en omfattande uppbyggnad av infrastruktur för att möjliggöra 
det. Därför finns det ett stort behov av att under en lång period skifta från fossila till 

förnybara drivmedel för att minska koldioxidutsläppen. Det gäller inte minst den tunga trafiken 
och flyget, som kommer att ta längre tid att konvertera till alternativa energislag och som därför 
kommer att vara beroende av förnybara flytande bränslen under en lång tid framöver. 

För att klara de globala och nationella klimatmålen kommer det att behövas en bred 
uppsättning av hållbara förnybara drivmedel, exempelvis förnybara drivmedel av restprodukter 
från det svenska skogs- och lantbruket.

Reduktionsplikten i Sverige innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år och i allt högre grad 
måste minska växthusgasutsläppen från bensin och diesel. Liknande styrmedel finns i Norge och 
kommer sannolikt att införas i flera europeiska länder för att nå uppsatta mål. Befintlig infrastruktur 
i form av raffinaderier, depåer och stationer, i kombination med att produkterna kan användas i alla 
befintliga motorer och branschsektorer, gör att förnybara drivmedel är det snabbaste och mest 
ekonomiskt hållbara sättet att nå de ambitiösa målen snabbt. De är också helt avgörande för att 
Sverige och EU ska nå sina klimatmål. En omställning till en förnybar värdekedja innebär stora 
ekonomiska investeringar. Då behövs också långsiktiga politiska spelregler för att skapa en hållbar 
affär för samtliga aktörer.

Förändringar 
i omvärlden  
har bidragit  
till Preems  
strategi 2040

Energisektorn samt olje- och drivmedelsindustrin befinner sig i en stor omställning driven av 
ett ökat fokus på klimatfrågor och CO2-utsläpp. Den senaste tiden har dessutom präglats 
av omfattande förändringar i omvärlden, såsom uppsagda handelsavtal mellan de stora 
nationerna, krig och oroligheter. Instabila råolje- och marknadspriser samt ett komplicerat 
geopolitiskt klimat har en stor påverkan på drivmedelsbranschen.  
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Preems strategi 
och mål till år 2040
Allt vi gör utgår från vår vision om att leda omvandlingen mot ett hållbart  
samhälle. För att nå visionen och uppfylla vår affärsidé om att skapa långsiktigt 
värde för våra kunder och samhället, tillämpar vi tre strategiska prioriteringar 
som ger oss en tydlig riktning och vägledning. Dessa bryts sedan ner i ett antal 
mål i årliga affärsplaner som mäts både på en övergripande organisatorisk och 
på en individuell nivå. Till grund för vårt arbete ligger våra värderingar:  
ansvarstagande, nyskapande och inkluderande. 

Vision och strategier
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För att nå vår vision om att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle utgår vi från 
vår strategi. Den bidrar till att skapa en tydlig riktning och vägledning för samtliga 
våra medarbetare för att nå målen år 2040. Gemensamt för våra strategiska prio-
riteringar är att de är tätt sammankopplade med vårt hållbarhetsramverk. De mest 
betydande hållbarhetsaspekterna i Preems väsentlighetsanalys ingår i våra strate-
giska målsättningar. Läs mer om kopplingen mellan Preems strategi och hållbarhets-
ramverk på nästa sidan.

Skapa långsiktigt värde för samhället, våra kunder och Preem genom 
anpassade  erbjudanden och miljöanpassade produkter med fokus på 
överlägsen prestanda inom försäljning, distribution och raffinering

Preem strategi 2040

Vår framgång bygger på kompetenta och engagerade medarbetare med  
ledarskap  anpassat för en allt snabbare förändringstakt

Bli marknads-
ledande inom 
hållbarhet

Tillväxt på nya
marknader

Investera i 
 innovation
och teknik

• Varje dag leverera säkert, effektivt och pålitligt  
med fokus på överlägsen prestanda i hela Preems 
värde kedja

• Anpassa förnybar produktion till marknadens behov  
för att uppfylla EU:s miljömål

• Reducera CO2-utsläpp i produkternas hela livscykel

• Fokusera på strategiska kunder med kundanpassa-
de lösningar för att säkra långsiktig försäljning

• Öka försäljning i prioriterade geografiska områden  
genom vår position inom hållbarhet 

•  Utveckla vår försäljning inom utvalda produkt-
segment 

•  Accelerera investeringar i förnybart genom att växla 
användningen av existerande och nya anläggningar

•  Fortsätta utveckla investeringar i linje med utvalda 
produktsegment

•  Säkerställa spetskompetens inom hållbarhet, teknik 
och klimatpolicy genom samarbete med strategiska 
partners

Vision och strategier

Vår strategi kopplar direkt till 
flera  v äsentliga områden inom 
hållbarhetsramverket:
• klimat
• hållbara produkter
• människa och säkerhet
• stabil ekonomi

Hållbara 
produkter

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör

Människa och 
säkerhet

Miljö

Klimat

Stabil 
ekonomi

2.

1.

3.
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Hur vi prioriterar vår 
hållbarhetsagenda
I Preems hållbarhetsramverk presenterar vi prioriterade områden  
inom vårt hållbarhetsarbete. Ramverket bygger på en analys av  
våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

Vårt hållbarhetsramverk
Hållbarhetsramverket sammanfattar de hållbarhetsområden 
där vi har störst påverkan längs vår värdekedja och vilka som 
är viktigast för våra intressenter och vår affär. Hållbarhetsram-
verket omfattar hållbara produkter, hållbara värdekedjor, miljö, 
klimat, människa och säkerhet samt att vara en ansvarsfull  
aktör. Det sjunde området, stabil ekonomi, skapar förutsättning-
ar för ett långsiktigt hållbart företagande. I ramverket definierar 
vi våra ambitioner och mål för de olika väsentliga områdena 
och deras underliggande delområden. 

Arbetet styrs och följs upp över tid på olika nivåer i före-
taget genom vårt integrerade ledningssystem. Tvärfunktionella 
forum inom Preem behandlar hållbarhetsaspekter och tar fram 
beslutsunderlag till koncernledningen. Preems koncernledning 

styr och följer upp hållbarhetsfrågorna främst i det kvartalsvisa 
forumet Management Review. Läs mer om Preems styrning och 
uppföljning på sidan 44.

Väsentlighetsanalys – grunden till hållbarhetsramverket
Vår väsentlighetsanalys börjar med en påverkansanalys längs 
värdekedjan som identifierar påverkan till exempel på miljön. 
Benchmark och externa rapporteringsstandarder utgör del 
av underlaget i detta steg som följs av intressentanalys och 
affärsanalys.

Affärsanalysen innefattar påverkan på intäkter, varumärkes-
byggande, kostnader och riskreducering. Tillsammans med 
resultat från intressentanalysen rankas ett antal högt priorite-
rade hållbarhetsområden.

Leda
Område där Preem bör vara 
ledande eller bland de ledande 
i sin industri (utifrån ett europa-
perspektiv)

Preems strategi
Område där hållbarhets-
aspekter har en direkt koppling 
till Preems strategi 2040

Preems väsentliga hållbarhetsaspekter

Väsentlighet för affären
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Väsentlighetsanalysen, som ses över årligen, har förankrats 
i en bred intern dialog med nyckelpersoner inom Preem för att 
slutligen fastställas av koncernledningen. 

Väsentlighetsanalysen är en viktig utgångspunkt vid fram-
tagning av Preems strategier. De mest betydande aspekterna 
ingår, tillsammans med tydliga mål, i strategi 2040. Av håll-
barhetsramverkets sju områden, utgör de mest betydande 
aspekterna fyra om råden. Övriga aspekter har grupperats ihop 
och utgör åter stående tre områden i ramverket.

Intressentanalys och dialog 
Preem genomför löpande dialoger med de viktigaste intres-
senterna som är medarbetare, kunder, styrelsen, stat och 
myndighet, finansiärer, leverantörer, samarbetspartners, lokala 

1 Hållbar lönsamhet och 
värdeskapande

2 Aktör i lokala samhället

3 Affärsetik

4 Produktansvar

5 Energisäkerhet på lokala 
marknader

6 Kommunikation och sam-
hällspåverkan

7 Hälsa och säkerhet

8 Medarbetares väl-
befinnande och utveckling

9 Kemikaliehantering

10 Förnybara bränslen

11 Hållbart sortiment

12 Miljö och social påverkan  
i leverantörskedjan

13 Utsläpp till luft, mark  
och vatten

14 Resursanvändning

15 Energianvändning

16 Biologisk mångfald*

17 Klimatpåverkan i  
användarfasen

18 Klimatpåverkan i  
verksamheten

19 Klimatpåverkan i  
anskaffningsfasen*

samhällen och media. Även riktade intressentdialoger har 
förts de senaste tre åren, till exempel genom enkäter. I 2019 
års verifiering av intressentanalysen användes återkoppling 
från löpande dialoger med ägare, existerande och potentiella 
finansiärer och investerare, myndigheter såsom Energimyndig-
heten samt medarbetarenkäter, kundundersökningar och 
medie bevakning. Affärsanalysen har uppdaterats under 2019 i 
enlighet med Preems strategier för 2040.

Hållbara 
produkter

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör

Människa och 
säkerhet

Miljö

Klimat

Stabil 
ekonomi

* Nya aspekter som under året 2019 identifierats som väsentliga för 
Preem. Under 2020 kommer dessa att ingå i intressentdialogen för 
djupare förståelse kring intressenternas förväntan.
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Preems bidrag 
och påverkan 
Genom Agenda 2030 har FN formulerat globala mål för hållbar utveckling. Vår verksamhet, och 
inte minst vår värdekedja, påverkar dessa mål. Genom integrering av hållbarhet i våra strategier 
och riktade åtgärder bidrar vi positivt till de globala målen, men vi kan också ha negativ påver-
kan som vi försöker förstå och beakta. De globala mål där Preem har hög påverkan presenteras 
nedan. Hur vi arbetar med resterande mål kan du läsa mer om på sidan 52. 

SDG 8 — Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxtSDG 7 — Hållbar energi för alla

Relevanta delmål: 
7.1 Tillgång till modern energi för alla 
7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 
7.A  Tillgängliggöra forskning och teknik samt investera i ren energi 

Preems bidrag och påverkan:
+  Genom att storskaligt satsa på förnybara bränslen och hållbara 

 leverantörskedjor bidrar Preem till ökad produktion av hållbar energi 
med reducerad klimatpåverkan.

+  Preem har ett ansvar för energisäkerheten i Sverige genom att 
 upprätthålla beredskapslager av bränslen. 

+  För att göra satsningen på förnybart drivmedel möjlig genomför  
Preem forskning och utvecklingsarbete i egen regi samt tillsammans 
med flertalet samarbetspartners inom akademi, institut och utveck-
lingsbolag.

—  Raffinering innebär stor energianvändning och Preem jobbar ständigt 
med att effektivisera energianvändningen samt att hitta förnybara 
alternativ för energianvändning.

Koppling till Preems hållbarhetsramverk:
Ansvarsfull aktör, Hållbara produkter, Miljö, Hållbara värdekedjor.

Våra framsteg:
• Vi har under 2019 höjt målet för förnybar produktion från tre till fem 

miljoner kubikmeter per år av förnybar bensin, diesel och flygbränsle 
senast 2030. 

• Preem och Vattenfall har tecknat ett nytt treårigt avtal som lägger 
grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas för biodriv- 
medelstillverkning, elektrifiering och elförsörjning. Målet är att  
utveckla en anläggning med en effekt på 20 MW, vilket skulle bli  
Europas största anläggning för vattenelektrolys till raffinaderi- 
verksamhet.

• Under 2018/2019 deltog Preem i en benchmarkstudie som visar att 
Preems raffinaderier är några av de mest energieffektiva i Europa. 
Våra raffinaderier släpper ut 21 procent mindre koldioxid jämfört med 
medelraffinaderier i Västeuropa. Det betyder att Preems raffinaderier 
har ökat sin effektivitet ytterligare jämfört med föregående studie. 

Relevanta delmål: 
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt
8.2  Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk 

 innovation och uppgradering
8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och ökad företagsamhet 
8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion 
8.5 Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för alla 
8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och barnarbete
8.8  Skydda arbetstagares rättigheter och främja trygg och säker 

 arbetsmiljö för alla

Preems bidrag och påverkan:
+  Preem bidrar till tillväxt genom att vara ett av Sveriges största export-

företag, en av de största skattebetalarna och genom att producera 
50 procent av landets drivmedel. Preem ställer gradvis om produktio-
nen till ny innovativ produktion av hållbara, förnybara bränslen. 

+  Preem ställer krav kring drägliga arbetsförhållanden både i vår egen 
verksamhet och i leverantörsledet genom vår uppförandekod.

+  Preem är en viktig arbetsgivare, särskilt i Lysekil, och bidrar till ska-
pandet av nya gröna jobb i råvarukedjan. 

—  Preem köper in råvaror från olika delar av världen där det finns  
utmaningar vad gäller arbetsförhållanden i leverantörsledet. 

Koppling till Preems hållbarhetsramverk:
Stabil ekonomi, Ansvarsfull aktör, Människa och säkerhet, Miljö, Hållbara 
värdekedjor.

Våra framsteg:
• Preem fortsätter att vara ett av Sveriges största exportföretag, en 

av de största skattebetalarna och producerar 50 procent av landets 
drivmedel. Vi har under 2019 höjt målet för vår förnybar produktion 
från tre till fem miljoner kubikmeter per år av förnybar bensin, diesel 
och flygbränsle 2030, och ska ställa om från delvis fossilt till helt 
förnybart till år 2045. 

• Preems raffinaderier och våra investeringar i svenska restprodukter från 
skogen bidrar till jobbskapande och lokal ekonomisk tillväxt. 

• Vi har vidareutvecklat vårt riskbaserade arbetssätt för att kunna 
utvärdera de mest riskfyllda leverantörerna ur ett hållbarhetsper-
spektiv inklusive anständiga arbetsförhållanden och respekterande 
av mänskliga rättigheter och miljön. 
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SDG 9 — Hållbar industri, innovationer 
och infrastruktur SDG 13 — Bekämpa klimatförändringar 

Relevanta delmål: 
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer 
9.2 Främja inkluderande och hållbar industrialisering 

Preems bidrag och påverkan:
+  Preems satsning på förnybara drivmedel bidrar till innovativa 

lösningar för att minska klimatpåverkan. Innovativa satsningar som 
CCS, infångning och lagring av koldioxid, kan också leda till minskad 
klimatpåverkan från denna typ av industri. 

+  Preem har ett ansvar för energisäkerheten i Sverige genom att upp-
rätthålla ett pålitligt och stabilt beredskapslager av bränslen och är 
genom våra fartyg en del av den svenska handelsflottan. 

Koppling till Preems hållbarhetsramverk:
Ansvarsfull aktör, Hållbara produkter, Klimat.

Våra framsteg:
• Preem upprätthåller löpande samhällsviktiga förmågor och infra-

struktur genom det beredskapslager vi ansvarar för. Preem står för 
80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Raffinaderier som 
successivt ställs om från fossil till förnybar produktion. 

• Preems raffinaderier tillhör de mest koldioxideffektiva i Europa och 
vi arbetar för att ytterligare befästa den positionen. Under 2019 
har Preem installerat utrustning för att testa att fånga koldioxid vid 
raffinaderierna i vad som blir Sveriges största pilotanläggning för CCS. 
Vi har också undertecknat en avsiktsförklaring med Northern Lights, 
ett samarbetsprojekt mellan Equinor, Shell och Total för att utveckla 
teknologin och transportkedjan för att lagra koldioxid i berggrunden 
under Nordsjön.

Relevanta delmål: 
13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering  
13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar 

Preems bidrag och påverkan:
+  Preems satsning på förnybara drivmedel innebär stora möjligheter att 

förbättra transportsektorns totala klimatpåverkan. 
+  Preems satsning på att fånga in och lagra koldioxid förväntas leda till 

minskad klimatpåverkan från vår produktion. 
—  Preems värdekedja innebär stora koldioxidutsläpp vid råvaruutvinning, 

produktion och särskilt vid användning av fossila bränslen. 

Koppling till Preems hållbarhetsramverk:
Ansvarsfull aktör, Hållbara produkter, Klimat, Miljö Hållbara värdekedjor.

Våra framsteg:
• Förnybara drivmedel är helt avgörande för att samhällets klimatmål 

inom transportsektorn ska kunna realiseras. Utifrån vår vision att leda 
omvandlingen till ett hållbart samhälle genomlyste och reviderade vi 
vår strategi som syftar till att göra Preem till världens första klimat-
neutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp 
vid våra produktionsanläggningar 2040 och nettonoll sett till hela 
värdekedjan innan år 2045. Vi ska nyttja vår kompetens och teknik-
försprång till att vara ledande i skiftet från delvis fossila drivmedel till 
helt förnybara drivmedel. 

• Preem har under 2019 lagt grunden för en ny och ambitiös klimat- 
strategisk målplan för reduktion av utsläpp längs hela värdekedjan. 
För att styra mot målen kopplar vi våra planer och investeringar till 
påverkan på koldioxidutsläpp. Preems strategiska mål, att producera 
fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2030, kommer att ha 
stor betydelse i måluppfyllelse för såväl direkta som indirekta utsläpp. 
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Nettonollutsläpp längs 
Preems värdekedja
Under 2019 beslutade vi oss för att bli världens första klimatneutrala petroleum- 
och biodrivmedelsföretag. Målet är att nå nettonollutsläpp sett till hela värde-
kedjan innan 2045. Vi är först i världen inom vår industri med dessa mål, som är i 
linje med både Parisavtalet och Sveriges klimatmål. Även om våra raffinaderier är 
bland de mest klimateffektiva i Västeuropa så är de stora utsläppskällor för kol
dioxid. Vår största klimatutmaning är dock att minska utsläppen i användarledet.

Biodrivmedel kommer att vara helt avgörande för 
att samhällets klimatmål inom transportsektorn  
ska kunna realiseras och Preem står idag för  
80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. 
Utifrån vår vision att leda omvandlingen till ett 

hållbart samhälle antogs 2019 en ny strategi som syftar till att 
göra Preem till världens första klimatneutrala petroleum- och 
biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp vid våra produk-
tionsanläggningar år 2040 och nettonoll sett till hela värde-
kedjan innan år 2045. Vi ska nyttja vår kompetens och vårt 
teknikförsprång till att vara ledande i skiftet från delvis fossila 
drivmedel till helt förnybara drivmedel. 

Export
främst till nord -
västra Europa

Drivmedels  stationer  
i Sverige och Norge

Företags kunder 
i Sverige och Norge

Delägare i SunPine, 
Biozin och Pyrocell

Förnybara råvaror

Färdiga förnybara produkter

Råolja

Förbehandling

Transport till 
depå

Transport Raffinering Lagring och blandning

Typiska utsläpp av växthusgaser i Preems värdekedja1

7
miljoner ton

2 
miljoner ton

50 
miljoner ton

KunderPreemLeverantörer

Preems bidrag till de svenska och internationella klimatmålen 
följer tre huvudspår: 
• Omställning till ökad produktion av förnybara drivmedel  

med försäljning i Sverige och utomlands
• Utveckling av produktionen till att innefatta fler miljö och 

klimatanpassade produkter
• Utveckling av helhetslösningar för minskade utsläpp från  

raffinaderierna och logistikkedjan

Klimatrelaterade risker och möjligheter
Storskalig omställning mot förnybart är centralt i Preems strategi 
mot 2040. På vår närmarknad förväntas efterfrågan på förny-
bara drivmedel öka samtidigt som volymer av fossila drivmedel 
minskar genom skiftet till förnybart samt effektivisering och 
 elektrifiering. Med raffinaderier, som är bland de mest klimat 
effektiva i Västeuropa, och närhet till bioråvara, bland annat från 

1)  Vid Preems två raffinaderiers fulla kapacitet och nuvarande konfiguration
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Politiken sätter spelplanen
Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter nå 
negativa utsläpp. Så lyder det svenska klimatmålet   
– ett av världens mest ambitiösa.
 
Sammantaget står transportsektorn för en tredjedel av 
Sveriges växthusgasutsläpp. Utsläppen från inrikes transpor-
ter, undantaget inrikes flyg, ska minska med minst 70 procent 
senast år 2030 jämfört med 2010 och biodrivmedel är helt 
avgörande för att kunna realisera detta.

Flera industribranscher har, eller är i färd med att, i samar-
bete med regeringsinitiativet ”Fossilfritt Sverige” lansera färd-
planer för att möta de svenska klimatmålen. Gemensamt för de 
flesta färdplaner är att de är beroende av förnybara drivmedel 
med goda klimategenskaper. 

Preems utsläpp omfattas av EU:s handelssystem för ut-
släppsrätter. Systemet innebär att det tillåtna “utsläppstaket” 
successivt sänks. Den tillåtna mängden utsläpp fördelas på 
Europas industrier baserat bland annat på hur koldioxideffek-
tiv produktionen är, vilket skapar incitament till investeringar 
i åtgärder och drift med minskad klimatpåverkan. Detta är en 
konkurrensfördel för Preem, vars effektiva raffinaderier gyn-
nas i förhållande till konkurrenters med sämre klimateffektivi-
tet. Än viktigare för Preems omställning är incitament såsom 
den svenska reduktionsplikten, som förhoppningsvis kommer 
att staka ut en tydlig och långsiktigt stabil målbild över hur 
utsläppen från drivmedel ska minskas. En sådan tydlighet är 
viktig inför våra kommande investeringsbeslut.

Reduktionsplikten infördes 2018 med krav på inblandning 
av förnybara råvaror i bensin och diesel för att minska ut-
släppen av koldioxid. Preem välkomnar reduktionsplikten som 
ett effektivt styrmedel för minskade växthusgasutsläpp från 
drivmedel. Givet att en långsiktig tidplan fastslås så möjliggör 
plikten att industrin kan ställa om. Lagen bör som nu fokusera 
på faktisk reduktion, istället för på förnybar andel, då det 
innebär att satsningar på de allra bästa, mest långsiktiga och 
hållbara råvarualternativen premieras. 

1)  Nettonollutsläpp definieras som minst 85% reduktion. 
Återstående reduktion till noll kan ske genom kompletterande 
åtgärder (i eller utanför Preems värdekedja)

skogsrester, har vi potential att leda omställningen och Sverige 
har möjlighet att skapa en stor och livskraftig inhemsk pro-
duktion av biodrivmedel av hög kvalitet. Detta innebär minskat 
importberoende, inhemskt jobbskapande, bättre kontroll av 
hållbarhetsrisker i värdekedjan och att Sverige kan ta ett tydligt 
ansvar för egen konsumtion och relaterade utsläpp.

Extremväder, förändrade nederbördsmönster och tempe-
raturförändringar riskerar att påverka vår råvaruförsörjning 
och förhållanden för framväxten av förnybara råvaror. Även 
produktionsförhållanden vid våra raffinaderier kan komma att 
påverkas av faktorer som färskvattentillgång och förlängda 
perioder med höga temperaturer. Framgent ska vi se över mer i 
detalj hur fysiska klimatrelaterade risker påverkar Preem på sikt. 

Klimatpåverkan längs värdekedjan  
Utsläppen behöver minskas i hela värdekedjan för att möta 
klimatkraven. Av koldioxidutsläppen från Preems värdekedja 
uppstår merparten, omkring 85 procent, vid förbränning av 
produkterna i användarledet. Utsläpp vid raffinering, distribution 
och lagring i Preems anläggningar står för cirka fyra procent av 
utsläppen. Resterande utsläpp sker vid råvaruutvinning. 

Klimatpåverkan i vår egen verksamhet 
Preems raffinaderier är bland de mest klimateffektiva i Väst 
europa men är idag ändå jämförelsevis stora utsläppskällor inom 
den svenska industrisektorn. Vårt mål är att raffinaderierna ska 
nå nettonollutsläpp1 senast 2040. Hög andel förnybar råvara, 
 förändrade politiska styrmedel och utveckling av regelsystem 
och teknik för CCS (infångning och lagring av koldioxid) förvän-
tas kunna minska utsläppen kraftigt. Med rätt förutsättningar 
även till den grad att utsläppen blir negativa och våra raffinade
rier blir kolsänkor i den svenska klimatbudgeten.

Utsläpp av koldioxid från Preems egen verksamhet sker 
främst vid produktion av vätgas samt vid uppvärmning i 
 raffineringen. Som energikälla används bränngas, vilken till stor 
del består av restprodukter från raffineringsprocessen. När 
raffineringen successivt ställs om från fossil till förnybar råvara, 
innebär det även att processvärmen i ökande grad blir förny-
bar, vilket minskar de klimatpåverkande utsläppen.

Vätgas är en viktig komponent i raffinering och behövs i  
än högre grad vid raffinering av vissa förnybara råvaror. Idag 
produceras vätgas från naturgas, något som är en starkt bidra-
gande orsak till utsläppen från Preems raffinaderier. Vätgasen 
kan dock produceras på alternativa sätt. Exempelvis sam- 
arbetar Preem idag med Vattenfall kring tillverkning av vätgas 
genom fossilfri el, som förväntas ge stora utsläppsminskningar. 
Naturgas kan också bytas mot biogas i produktionen vilket helt 
skulle eliminera nettotillförseln av koldioxid. Fångas dessutom 
koldioxiden in från en biogasdriven process blir resultatet 
negativa utsläpp. Kan utmaningar med tillgång och kostnad för 
biogas lösas, så är potentialen för utsläppsminskningar stor.

Klimatpåverkan från leverantörsledet  
Klimatpåverkan sker också i råvaruutvinning och vid transport 
av råvaror och produkter. Utsläppen varierar med produktions-
metod och transportavstånd. Preem vill påverka såväl regelverk 
som leverantörer för att minska utsläppen från leverantörsledet 
och inkluderar därför dem i vårt nettonollmål för 2045.

Preems ökade årliga produktion av förnybara drivmedel till  
5 miljoner m3 ger 12,5 miljoner ton årlig CO2-reduktion år 2030
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Klimatpåverkan från användarledet 
Preems största klimatpåverkande bidrag är att minska våra 
kunders utsläpp, vilket vi gör genom omställningen från fossila 
till förnybara råvaror. Vi har under 2019 höjt målet för förnybar 
produktion från tre till fem miljoner kubikmeter per år av förnybar 
bensin, diesel och flygbränsle från år 2030. Det innebär minska-
de årliga utsläpp i transportsektor med upp till 12,5 miljoner ton 
koldioxid, vilket motsvarar drygt 20 procent av Sveriges nuvaran-
de totala koldioxidutsläpp per år. Preems produktion förväntas 
motsvara mellan 80–90 procent av de biodrivmedel som krävs 
på den svenska marknaden för att nå klimatmålen inom trans-
portsektorn och samhället i stort år 2030. Preem har därmed en 
viktig roll att spela i att möjliggöra Sveriges omställning till ett 
hållbart samhälle.

Samarbeten
Preems gröna omställning är beroende av utveckling av ny 
teknik och lösningar, och vi stödjer och deltar därför i ett flertal 
forskningsprojekt kopplat till biodrivmedel och en förnybar 
råvarukedja. Dessa initiativ är ofta samarbeten med företag 
inom pappersmasse- eller sågverksindustrin där restprodukter 
nyttjas för produktion av högvärdiga biodrivmedel.
• Preem och träindustriföretaget Setra samarbetar kring 

produktion av pyrolysolja från sågspån. Under 2020 startar 
vi bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja som 
beräknas kunna tas i drift under 2021 och producera cirka  
25 000 ton pyrolysolja per år

• Preem gick under 2019 in som delägare i SunCarbon och 
planerar för en anläggning som kan producera cirka 45 000 
ton lignin per år och vara i drift i början av 2022. Lignin kan 
raffineras till både förnybar diesel och förnybar bensin som 
kan användas i alla fordon. Det är en värdefull råvara i våra 
satsningar som finns tillgänglig i stora volymer 

• Preem är delägare i Biozin Holding som planerar att bygga en 
fullskalig anläggning för bioråolja i Norge. Bolaget har under 
2019 ingått avtal med Shell som bidrar med ekonomiskt stöd 
till projektets förstudie 

Mer förnybart och mindre utsläpp 
Utöver att säkra tillgången på förnybar råvara handlar omställ-
ningen också om att anpassa våra raffinaderier.
• Preem har under 2019 inlett ett strategiskt samarbete med  

Diamond Green Diesel för att utreda förutsättningarna för  
etablering av Sveriges största anläggning för förnybar diesel 
och flygbränsle. Anläggningen kommer att ha kapacitet att pro-
ducera 1 miljon kubikmeter förnybara drivmedel för väg och flyg 

Preem arbetar även för att minska utsläppen från raffinade
rierna samt att fånga in koldioxid. 
• Preem och Vattenfall har tecknat ett nytt treårigt avtal som 

lägger grunden för ett utökat samarbete om fossilfri vätgas 
för biodrivmedelstillverkning, elektrifiering och elförsörjning. 
Målet är att utveckla en anläggning med en effekt på 20 MW, 
vilket skulle bli Europas största anläggning för vattenelektro- 
lys till raffinaderiverksamhet

• Under 2019 har Preem installerat utrustning för att testa att 
fånga in koldioxid vid raffinaderierna i vad som blir Sveriges 
största pilotanläggning för CCS. Preem har också undertecknat 
en avsiktsförklaring om att gå med i projektet Northern Lights 

Preems löfte:
• Verka för att nå nettonollutsläpp av koldioxid vid  

raffinaderierna senast år 2040
• Vara ledande i att minska utsläppen från produkterna på 

den svenska marknaden med omkring 90 procent till år 
2045, jämfört med fossila produkter

• Verka för att bli världens första klimatneutrala petroleum- 
och biodrivmedelsföretag, med nettonollutsläpp sett till 
hela värdekedjan, senast år 2045

• Upprätta fullskaliga anläggningar för koldioxidinfångning på 
raffinaderierna i Göteborg och i Lysekil så tidigt som möjligt

• Utveckla verksamheten på ett sådant sätt att den kan 
bidra till målet att bli Sveriges största industriella  
kol dioxidsänka år 2050

och förbinda sig att utveckla teknik för infångning och lagring 
av koldioxid. Northern Lights är ett samarbetsprojekt mellan 
Equinor, Shell och Total som utvecklar teknologin och transport-
kedjan för att lagra koldioxid i berggrunden under Nordsjön

Mål och utfall  
Preem har under 2019 lagt grunden för en ny och ambitiös 
klimatstrategisk målplan för utsläpp längs hela värdekedjan.  
För att styra mot målen kopplar vi våra planer och investeringar 
till påverkan på koldioxidutsläpp. Preems strategiska mål att 
producera fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 
2030 kommer att ha stor betydelse i måluppfyllelse för såväl 
direkta som indirekta utsläpp. Koldioxidutsläppen för 2019 
påverkades stort av det planerade underhållsstoppet vid 
Lysekilsraffinaderiet och därtill kopplad minskning i råoljeinköp, 
produktion och försäljning.

Koldioxidutsläpp1 2019 2018 2017
Totala CO2-utsläpp (scope 1, 2, 3), kton 51 901 60 080 56 125
Klimatpåverkan i anskaffningsfasen
  Indirekta CO2-utsläpp från råvaruutvinning, kton 5 764 7 737 7 037
Klimatpåverkan i verksamheten
  Direkta CO2-utsläpp (scope 1)
  Direkta CO2-utsläpp från produktion, Lysekil  1 110    1 625 1 578
  Direkta CO2-utsläpp från produktion, Göteborg  570    536 461
  Indirekta CO2-utsläpp (scope 2)

  Indirekta CO2-utsläpp från inköpt el, värme  
  och kyla (market based), kton 0,17 0,15 0,16
  Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3)
  Indirekta CO2-utsläpp från transporter, kton 76 95 82
  Indirekta CO2-utsläpp från stationer, kton 2,01 1,98 2,00
  Indirekta CO2-utsläpp från tjänsteresor, kton 1,11 1,49 1,13
Klimatpåverkan i användarfasen
  Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3)
  Indirekta CO2-utsläpp från förbränning av  
  fossila bränslen (TTW), kton 44 378 50 083 46 963
Klimatnytta från förnybara drivmedel

  CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ, 
  (WellToWheel), kton 1 998 1 478 1 025
  CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ, 
  (WellToWheel), % 78 80 73

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851.
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Så funkar det: 
Fånga och lagra koldioxid 
Nu börjar reglerna för CCS, som innebär att man fångar in 
och lagrar koldioxid, anpassas och vi är med och driver på 
utvecklingen i Skandinavien. CCS kan komma att spela en 
stor roll för att bromsa den globala uppvärmningen. På ett 
globalt plan ser FN:s klimatpanel att CCS har potential att 
bidra till 15–55 procent av den nödvändiga minskningen av 
koldioxidutsläppen. 

CCS som står för Carbon Capture and Storage innebär att man fångar in 
koldioxid från en utsläppskälla för att lagra det i berggrunden. För Preem 
handlar det om att avskilja koldioxid från rökgaser som uppstår i produk-
tionen. Den infångade koldioxiden renas och komprimeras till flytande 
form för att skeppas exempelvis till Norge där det finns goda geologiska 
förutsättningar för lagring. Koldioxiden samlas i ett mellanlager innan den 
till slut förs ner långt under havsbotten för slutlagring. Norge har 20 års 
erfarenhet av att lagra koldioxid och tekniken ses som beprövad.  

Det norska energibolaget Equinor har tillsammans med Shell och 
Total bildat projektet Northern Lights. De har hittat ett område söder 
om Troll där de planerar att på 300 meters havsdjup borra 3 000 meter 
ner i havsbotten. Här finns två egenskaper som är viktiga för lagring av 
koldioxid; berggrunden består av porös sandsten och ovanpå sandste-
nen finns ett tak med ogenomtränglig sten som säkrar att koldioxiden 
hålls kvar. Porerna i sandstenen är fyllda med vatten, så när koldioxiden 
injiceras i sandstenen trängs vattnet undan och ersätts med koldioxid. 
Till en början hoppas Northern Lights kunna lagra 1,5 miljoner ton kol-
dioxid i området, varje år.

Det stora hindret för CCS handlar inte om begränsningar i lagrings- 
kapaciteten. Kapaciteten under Nordsjön som sådan är enorm och 
motsvarar flera hundra år av Europas koldioxidutsläpp. Begränsningen är 
istället att det fortfarande är billigare att släppa ut koldioxid än att fånga 
in den. I dag saknas dessvärre ekonomiska incitament som skulle kunna 
få fler att investera i tekniken. Intresset har dock ökat de senaste åren, 
och allt fler börjar få upp ögonen för tekniken.

Preems planer för att fånga in koldioxid
Med start 2020 kommer Preem testa att fånga in koldioxid på raffinade-
riet i Lysekil1. Målet är att en fullskalig anläggning ska vara igång till år 
2025. Koldioxiden ska fångas in vid raffinaderiets vätgasanläggning som 
är den punktkälla på raffinaderiet som innehåller högst andel koldioxid. 

Redan idag släpper Preems raffinaderier ut 21 procent mindre kol-
dioxid jämfört med genomsnittet i Västeuropa. CCS-tekniken beräknas 
inledningsvis minska Preems koldioxidutsläpp med upp till en halv miljon 
ton per år från 2025 med potential att skalas upp ytterligare. 

I takt med att Preem skiftar bas för produktionen, från fossila till 
förnybara råvaror, kommer även utsläppen successivt allt mer att kom-
ma från förnybara källor, så kallad biogen koldioxid. Att fånga in biogen 
koldioxid innebär inte bara att nya utsläpp kan undvikas, utan även att 
atmosfärens koldioxidinnehåll aktivt minskas. Tekniken som kallas BECCS 
(Bio Energy Carbon Capture and Storage) har potential att generera  
minusutsläpp, och på sikt skulle Preems raffinaderier kunna bli minus 
poster i de svenska klimaträkenskaperna.

Behov av regeländringar och incitament
CCS innebär höga kostnader som enbart i liten del kompenseras 
inom EU:s handel med utsläppsrätter. Den svenska reduktionsplikten 
erbjuder starkare incitament, men i dagsläget får enbart koldioxid från 
förnybar produktion räknas. Potentialen att minska verkliga utsläpp är 
idag  mycket större i de fossila strömmarna men det saknas finansiell 
bärighet. Nuvarande regelverk för utsläppshandel tillåter dessutom 
enbart transport av infångad koldioxid över landsgränser via pipelines. 
Vid sjötransport måste utsläppen dubbelräknas, vilket minskar de eko-
nomiska incitamenten för investering i till exempel Norge. Vi tror att CCS 
kan ge väsentliga utsläppsminskningar av våra och andra industriers 
direkta utsläpp. Om politiken skapar förutsättningar genom uppdatering 
av regler och incitament vill säga. 

 
1)  Preems projekt för att fånga in koldioxid är en del av Industriklivet och 

delfinansieras av Energimyndigheten.

1.  Koldioxid fångas in 
och avskiljs från raffi
naderiets rökgaser.

3.  Fartyg transporterar 
koldioxid till mellan-
lagring.

5.  Koldioxiden lagras 
permanent i naturliga 
ihåligheter i berg –
grunden 1 000- 
3 000 meter under 
havsbotten.

2.  Koldioxid komprimeras 
till flytande form.

4.  Koldioxid tas emot  
och lagras tempo-
rärt innan den 
transporteras till 
lagringsplatsen via  
ett rörsystem.

Så fungerar koldioxidinfångning och lagring (CCS)

LagringInfångning
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Storstopp och gröna investeringar 
Under årets revisionsstopp på vårt raffinaderi i Lysekil togs 
viktiga steg mot målet att bli marknadsledande inom håll-
barhet. När raffinaderiet stod helt stilla för underhåll passade 
vi på att bygga om, både för att minska miljöpåverkan och som 
förberedelser för att kunna ta in förnybara råvaror.

I  september 2019 var det återigen dags för en paus i produktionen i 
Lysekil för genomförande av underhåll och investeringar. Det är ett 
myndighetskrav att inom vissa intervall besikta all vår tryckbärande 

utrustning, och vi stannar därför all produktion vart sjätte år. Stoppet 
görs även för att säkra hög produktivitet, effektivitet och lönsamhet. 
Höstens stopp pågick i totalt 67 dagar, inklusive nedsläckning och 
uppstart. Under den tiden var över 2 400 personer på plats och jobbade 
med revisionen.  Den största och viktigaste utmaningen var säkerheten, 
som går före allt annat. Vi jobbade därför intensivt med ett förebygg-
ande säkerhetsarbete, vilket resulterade i att inga allvarliga person-
skador inträffade under stoppet.

Gröna investeringar 
Om ett år är Preem redo att för första gången ta in förnybar matning 
i raffinaderiet i Lysekil. Den förnybara råvaran är mer korrosiv än fossil 
olja och därför måste anläggningarna byggas om och anpassas. På två 
av reaktorerna installerades ny inmatningsutrustning som förberedelse 
för att kunna ta in förnybar råvara. Utrustningen har byggts i material 

 anpassat för de nya råvarorna och har utformats så att risker för exem-
pelvis korrosion i anläggningen minimeras.

Carbon Capture and Storage, CCS, ses av många som en av de 
 viktigaste åtgärderna för att lösa klimatproblemen. I början av 2020 
startar Preem ett pilotprojekt för att testa infångning av koldioxid vid vät-
gasanläggningen i Lysekil. Under stoppet installerades anslutningsmöjlig-
heter så att inkopplingen av testanläggningen ska kunna göras under drift. 
Målet är en fullskalig anläggning till 2025. Läs mer om CCS på sidan 21. 

Minskad energianvändning
Genom att minska mängden energi som förbrukas på raffinaderiet 
minskas även miljö- och klimatpåverkan. En stor del av energin används 
till att värma upp olika råvaror och komponenter. Under stoppet byttes 
alla tuber ut på våra så kallade platformerugnar. De nya tuberna har en 
ny teknik med en keramisk beläggning på utsidan. På så sätt blir det en 
bättre värmeöverföring, och man kan använda mindre bränsle men ändå 
åstadkomma samma uppvärmning i ugnen. Detta resulterar i en energi-
besparing på cirka 6 MW, en minskning med fem procent. 

Carbon Capture and Storage, CCS, 
ses av många som en av de viktigaste 
åtgärderna för att lösa klimat-
problemen.
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Stabil ekonomi  skapar 
förutsättningar för 
 framtiden 
För att kunna leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle behöver 
vi vara marknadsledande inom hållbarhet och leverera en överlägsen 
prestanda i hela Preems värdekedja. Det innebär att vi ska vara en av 
Europas bästa raffinörer och ledande på förnybara flytande bränslen. 
Genom en stabil ekonomi skapar vi förutsättningar för ett långsiktigt 
och hållbart företagande.

För att kunna möta morgondagens utmaningar 
behöver vi fortsätta att driva två av Europas mest 
energieffektiva och moderna raffinaderier. Detta 
kräver kontinuerliga investeringar som optimerar 

produktion och logistik. Vi står nu inför en omvälvande omställ-
ning i skiftet mot förnybar produktion som kräver uppbyggnad av 
en ny grön ekonomi och värdekedja samt snabb utveckling av tek-
nologi och kunskap. Omställningen kräver stora tillskott av kapital. 

Preem är ett ekonomiskt starkt och solitt företag och att vi 
bibehåller denna finansiella styrka är avgörande för att kunna 
investera och ställa om i den takt vi ser nödvändigt för att klara 
marknadens krav liksom våra och samhällets klimatmål. Avsaknad 
av långsiktiga spelregler har varit en utmaning i många år, vilket 
också minskat investeringstakten och därmed utvecklingen av 
den förnybara produktionen. I samband med att reduktionsplik-
ten infördes i Sverige liksom omsättningskravet i Norge, har delar 
av de långsiktiga regelverk som vi behöver förhålla oss till kommit 
på plats och nu accelereras de förnybara investeringarna. 

Investera i innovation och förnybar produktion
Preems finansiella planer stödjer vår strategi att kraftigt och i 
snabb takt öka vår förnybara produktion. Omställningen kräver 
ett innovativt arbetssätt, där vi själva och tillsammans med sam-
arbetspartners hittar nya arbetssätt och finansiering. Många 
projekt är redan uppstartade för att ställa om vår produktion 
och totalt investerades 269 MSEK för ökad förnybar produktion 
och/eller minskad klimatpåverkan, en väsentlig upptrappning 
jämfört med föregående år. Investeringarna inkluderar: 
•  Ombyggnation av vår anläggning Green Hydro Treater (GHT) i 

Göteborg med planerad uppstart i slutet av 2020
•  En ny vätgasanläggning som driftsattes under våren 2019 vid 

raffinaderiet i Göteborg. Den ger oss förutsättningar att utöka 
produktionen av förnybara drivmedel med ungefär 20 procent

•  Installation av utrustning för att fånga in koldioxid vid raffina-
deriet i Lysekil. Läs mer på sidan 21. 

Under 2019 driftsatte vi även en ny vakuumdestillations- 
anläggning och ett nytt affärssystem för att säkerställa en 
stabil ekonomi på sikt. 

Andra delar av omställningen sker i form av samarbeten och 
delägandeskap. Ofta med bolag inom massa- och skogsindu-
strierna men även med användare som SAS. Läs mer om våra 
samarbeten på sidan 18.

Strategi och framtidsplaner
För 2020 planerar vi att ytterligare öka våra investeringar i 
förnybara alternativ samt arbeta med att överbrygga de gap 
som vi identifierat i förhållande till vår strategi 2040. Exempel-
vis fortsätter arbetet med vår CO2 road map som knyter ihop 
omställningen med våra klimatmål.

Planeringen sträcker sig också bortom nästa år. Under 2019 
har vi ansökt om miljötillstånd för att bygga Sveriges största 
 anläggning för förnybara drivmedel med en kapacitet att produ-
cera 1 miljon kubikmeter. Den planeras vara klar senast år 2024. 

Ett annat viktigt område knyter an till den planerade utbygg-
naden i Lysekil som ska uppgradera och rena tjockolja från 
exempelvis svavel- och metallföroreningar och över tid och i 
ökande grad även komplexa, förnybara råvaror. Slurryhydro-
crackingteknologin, som det handlar om, är mycket effektiv vid 

269  MSEK
totala investeringar för minskad 
klimatpåverkan
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omvandling av sådana råvaror som annars är svåra att hantera. 
Detta är en viktig pusselbit i den förnybara omställningen vid 
raffinaderiet. Läs mer på sidan 27.

Volatil marknad och underhållsstopp
En stabil ekonomi innebär att vi förvaltar vårt kapital effektivt, 
för bästa avkastning. För detta behöver vi ha en god ekonomisk 
styrning samt skapa förutsättningar för långsiktiga investering-
ar i förnybara satsningar. Vi behöver en fortsatt hög omsätt-
ning och starkt kassaflöde för att bibehålla en fortsatt stabil 
 ekonomi och kunna driva mot vår strategi för 2040. 

Preems omsättning minskade under 2019 till 95 758 MSEK 
från 103 641 MSEK föregående år. Det operativa resultatet 
sjönk till 1 785 (2 431) MSEK. Resultatminskningen jämfört med 
föregående år beror i första hand på att raffinaderiet i Lysekil 
stoppades för planerade underhållsåtgärder, med lägre 
 produktionsnivå som följd.  

Under slutet av 2019 genomfördes ett stort underhålls-
stopp i Lysekil vilket påverkar omsättning och resultat. Under 
november och december föll de globala produktpriserna 
kraftigt. Volatilitet är inte ovanligt i vår verksamhet, och det var 
en trend som vi sett under en tid och förberett oss att agera 
på. Prisförändringar kombinerat med stoppet av raffinaderiet i 
Lysekil ledde till att koncernledningen beslutade om ett antal 
försiktighetsåtgärder för att snabbt reducera våra kostnader 
och på ett ansvarsfullt sätt säkerställa en fortsatt långsiktig 
finansiell stabilitet för Preem.  

Som en del i att genomföra våra strategiska prioriteringar, 
och inte minst våra planer på internationalisering, har en refi-
nansiering genomförts under 2019. Våra ambitioner, speciellt 
inom det förnybara, har gett oss en stark position och intresset 
för Preem är väldigt stort.  

Nyckeltal för en stabil ekonomi 
Ett viktigt nyckeltal för att mäta lönsamheten är ROCE (return on 
capital employed). Under den senaste femårsperioden ligger 
detta nyckeltal i linje med våra målsättningar. 

Nyckeltalet soliditet visar Preems långsiktiga betalnings-
förmåga och finansiella styrka och är därför ett viktigt mått ur 

aspekten stabil ekonomi. Vårt långsiktiga mål är en soliditet på 
minst 35 procent för att kunna hantera svängningar i oljepris 
och resultat i förhållande till bolagets egna kapital.

Ett ytterligare nyckeltal som visar på vårt långsiktiga 
värdeskapande inkluderar justerat EBITDA som är ett justerat 
rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materi-
ella anläggningstillgångar exklusive priseffekt på varulager och 
valutakursvinster eller förluster. Vi anser att justerat EBITDA är en 
användbar indikator för vår förmåga att finansiera vår verksam-
het, investeringar och vår förmåga att åta och betala skulder.

Hållbar lönsamhet – nyckeltal1 2019 2018 2017
Justerat EBITDA, MSEK 3 330 3 570 4 188
Avkastning på arbetande kapital, % (ROCE) 8 12 29
Soliditet, % 28 44 44
Investeringar för minskad klimatpåverkan, MSEK 269 72 2,5

För mer finansiell information se Preems årsredovisning 2019

Skapat och fördelat ekonomiskt värde
I tabellen nedan åskådliggörs hur de värden som skapas 
genom vår verksamhet har uppstått och distribuerats till olika 
intressentgrupper. 

Ekonomiskt värde1 
Där påverkan 
inträffar 2019 2018 2017

Genererat värde, MSEK
Intäkter2 Från kunder 

m.m.
103 263 104 092 79 035

Fördelat värde, MSEK
Rörelsekostnader Till leverantörer 89 852 87 360 63 328
Anställdas löner och förmåner Till anställda 1 625 1 482 2 430
Betalningar till finansiärer Till banker och 

finansiärer
4 118 1 619 678

Betalningar till staten Till samhället 11 078 11 093 9 833
Justerat resultat3 Till företaget -3 329 1 470 2 856

1)  För definitioner och kommentarer se s. 48–51 

2) Nettoomsättning plus intäkter från finansiella placeringar

3) Resultatet 2019 påverkas av den genomförda omfinansieringen

Preems löfte:
• Öka investeringstakten i projekt och anläggningar som 

bidrar till en successiv omställning från fossila produk-
ter till större andel förnybara produkter

• Fortsätta bidra till forskning och utveckling av nya  
förnybara råvaror till drivmedel i syfte att nyttja poten-
tialen i restprodukter från svensk skog och lantbruk
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Hållbarhet vägen till 
 framgång i Norge 
Fokus på hållbarhet har varit avgörande när vi, på bara några 
år, etablerat oss som en betydande aktör på den norska 
marknaden. 

U nder 2014 analyserade vi ett flertal marknader inför en potentiell 
första etablering utanför Sverige. Utifrån bland annat marknads- 
och konkurrenssituation, inträdesbarriärer och logistikförhål-

landen valdes Norge. De första leveranserna från en egen depå i Norge 
gjordes hösten 2016, och 2019 är Preem en av de största aktörerna och 
levererar runt en fjärdedel av allt drivmedel som säljs i Norge.

Våra produkter säljs via egna stationer, återförsäljare, direktleveran-
ser eller depå. Förvärv och partnerskap har varit viktiga i etableringen. 
Preem har förvärvat YX:s bulkverksamhet och ingått leverans- och 
depåavtal, samt avtal om kort- och anläggningssamarbete, med YX och 
Uno-X. Preem levererar även drivmedel till andra större aktörers depåer i 
Norge från Kristiansand i syd till Alta i norr.

Med produkten Preem Evolution Diesel har Preem visat att en högre 
inblandning av förnybara råvaror (upp till 20 procent), än vad övriga 
aktörer har salufört eller vad omsättningskravet krävt, är både praktiskt 
möjlig och ekonomiskt bärkraftig. Genom ett utvecklat system som byg-
ger på massbalansprincipen, där transaktioner med förnybart bränsle 
rapporteras, följs upp och dokumenteras, kan Preem garantera kunder 
och återförsäljare den miljöprestanda som våra kunder köper. Systemet 
kvalitetssäkras via revisioner och tredjepartskontroll.

Preem har i Norge etablerat sig som en trovärdig partner i håll-
barhetsfrågor. Vi strävar efter att fortsätta vara experter på och  
utveckla drivmedel för framtiden.

Preem har i Norge etablerat sig som en trovärdig 
partner i hållbarhetsfrågor. VI strävar efter att 
fortsätta vara experter på och utveckla  
drivmedel för framtiden.
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Utvecklingsplaner i Lysekil 
Preem söker tillstånd för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil 
med en Slurryhydrocracker för att uppgradera tjockolja, som 
redan finns vid raffinaderiet, till svavelfri bensin och diesel 
med mindre miljöpåverkan. Preems löfte att bli klimatneutrala 
till 2045 kräver stora omställningar som innebär omfattande 
om- och tillbyggnationer, detta är en av dem. 

K limatet är en global fråga, och växthusgasutsläpp påverkar alla. 
Samhället kommer dock fortsatt att vara beroende av att använda 
energi från råolja under en tid framöver. Ur ett hållbarhetsperspek-

tiv är det därför viktigt att även fossilbaserade produkter produceras i an-
läggningar med lägsta möjliga klimat- och miljöpåverkan, så att de fossila 
produkterna i sig blir så hållbara som möjligt, inte bara gällande utsläpp av 
växthusgaser utan även gällande andra utsläpp som påverkar miljön.

Förutsättningarna för att utveckla en världsledande klimateffektiv  
industri är sällsynt goda i Sverige, och politikens roll är att fortsatt erbju-
da förutsägbara och långsiktiga spelregler för fortsatta investeringar i 
landet. Kortsiktighet och otydliga spelregler kan leda till att företag  
endera väljer att avstå från att investera i Sverige, eller ersätts av 
 verksamhet utomlands där kontrollen av utsläpp troligen är sämre. Följ-
aktligen blir då möjligheterna att minska växthusgasutsläppen mindre.

I slutet av 2018 har Preem fått tillstånd för vidareutveckling av 
raffinaderiet i Lysekil för att sedan under 2019 mötas av beslutet att 
regeringen istället tar över ärendet genom en så kallad tillåtlighetspröv-
ning. Det här är miljöjuridiskt ny mark, men utbyggnadsplanerna har mött 
kritik då anläggningen i sig skulle komma att innebära ökade utsläpp. 
Den ursprungliga tillståndsansökan var flera år gammal och projektet 
har  senare omarbetats och innebär nu en mindre anläggning, som 

redan från början delvis förses med förnybar råvara. Dessutom planeras 
anläggningen att kompletteras med CCS för att fånga in koldioxid. Med 
dessa förändringar, och ett perspektiv som omfattar hur utsläpp påver-
kas över hela det system som berörs, förväntas den nya anläggningen 
innebära nettonoll tillskott av koldioxid, att jämföra med den fördubbling 
som tidigare diskuterats. Det ursprungliga målet om att den nya anlägg-
ningen ska upparbeta restkomponenter från raffinaderiprocessen och 
bland annat ta bort stora mängder svavel och andra föroreningar som 
tungmetaller kvarstår. 

Att fasa in hållbar förnybar råvara och fasa ut fossil råvara är avgö-
rande för att vi ska nå våra klimatmål längs värdekedjan. Omställningen 
innebär mycket stora investeringar i produktionsanläggningen, och en 
fortsatt god lönsamhet är en nyckelfaktor för att kunna genomföra det 
vi föresatt oss. Projektet har skapats för att säkra en fortsatt god lön-
samhet på en marknad i förändring och är därför även indirekt en viktig 
komponent i Preems gröna omställning. Genom att justera utformningen 
och ta ett helhetsgrepp på systemet som påverkas, har vi nu visat att 
det är möjligt att genomföra projektet utan kortsiktig negativ klimatpå-
verkan. I takt med att mängden förnybar råvara ökar så kommer också den 
nya anläggningen i sig bli direkt bidragande till den gröna omställningen.  
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För en ökad 
 användning av 
 hållbara bränslen 
För att nå Sveriges klimatmål och 70 procent mindre utsläpp i trafiken 
till 2030 behöver andelen bra förnybara drivmedel öka kraftigt. Vi vill 
vara ledande i omställningen och lägger stora resurser på att utveckla 
drivmedel med avsevärt lägre klimatpåverkan. Det är viktigt att nyttan 
med de nya drivmedlen, det vill säga stora utsläppsminskningar vid 
användning, inte uppvägs av negativ hållbarhetspåverkan i andra delar 
av värdekedjan.  

Idag finns drygt fem miljoner förbränningsmotorer 
som drivs av bensin eller diesel i Sverige. Statens 
egen expertmyndighet, Energimyndigheten, har 
beräknat att den svenska transportsektorn 

kommer att domineras av förbränningsmotorer även efter år 
2030. Med stora förbränningsmotorbaserade fordonsparker 
med lång livslängd, och med en väl utvecklad infrastruktur för 
depåverksamhet och tankning, blir tillgång till flytande förnybara 
drivmedel en avgörande faktor för att snabbt minska koldioxid-
utsläppen. Därför är investeringar i ökad produktion av hållbara 
flytande drivmedel redan idag det mest effektiva sättet att nå 
Sveriges klimatmål. Det kan minska transportsektorns fossila 
utsläpp av växthusgaser med 80–90 procent på relativt kort sikt 
– endast genom att byta ut bränslet i existerande fordonspark.

Preem vill vara ledande i skiftet från fossila drivmedel till helt 
förnybara drivmedel. Vi vill öka vår produktion från nuvarande 
nivå på ca 200 000 kubikmeter till 5 000 000 kubikmeter för-
nybar bensin, diesel och flygbränsle årligen från och med 2030. 

Omställningen till förnybart på marknaden går i takt med 
politiska beslut och för att kunna genomföra planerade inves-
teringar i förnybar produktion är Preem beroende av regelverk 
och politik, inte bara i Sverige utan även på europeisk nivå. Från 
och med 2021 gäller nya regelverk på den europeiska markna-
den i och med den uppdaterade versionen av förnybartdirekti-
vet, RED II. I Sverige styrs utvecklingen främst av ambitionsnivå 
och vilka transportslag som omfattas av reduktionsplikten. Det 
är av yttersta vikt att politiken skapar regulatoriska förutsätt-
ningar och ekonomiska incitament för satsningar på förnybar 
drivmedelsproduktion. 

För att en förnybar produkt ska få användas i enlighet med 
reduktionsplikten, alternativt få skattelättnader som höginblan-
dad, måste den uppfylla kraven i lagen om hållbarhetskriterier. 
För att säkerställa att råvaror som köps in uppfyller dessa krav, 

Hållbara produkter
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har Preem, som en del av det övergripande ledningssystemet, 
upprättat ett särskilt kontrollsystem som delvis är certifierat 
 enligt ISCC och revideras årligen av både intern och extern 
part. Vårt kontrollsystem för förnybara drivmedel sätter den 
interna spelplanen och styr våra arbetssätt för att uppfylla 
externa krav och stötta affären. Det omfattar:
• Efterlevnad av lagen om hållbarhetskriterier och förnybart-

direktivet till exempel gällande spårbarhet och uppfyllnad av 
hållbarhetskriterier som koldioxidreduktion 

• Hållbar varuförsörjning av förnybara råvaror och drivmedel
• Kontroll av våra leverantörer

Val av hållbara råvaror 
Vårt raffinaderi i Göteborg kan hantera olika förnybara råvaror. 
Den globala marknaden för sådana råvaror utvecklas snabbt 
och kan innebära risker i såväl råvaruproduktionen som i 
leverantörsleden, risker som vi måste hantera (se sidan 40). 
Vi utvärderar därför löpande hållbarhetsprestanda för alla 
potentiella förnybara råvaror och styr mot råvaror med hög 
verkningsgrad och med bra hållbarhetsegenskaper. Råvaror 
som leder till långsiktigt hållbara lösningar. 

Frågan om vilka råvaror som kan och bör användas till 
förnybara drivmedel är komplex. Förutom rådande lagstiftning 
inom området utvärderar vi alltid nya råvaror. Är råvaran ekono-
miskt 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 som bland annat inkluderar:
• Förnybara drivmedel ska ha god klimateffekt och energi 

effektivitet
• Produktion av förnybara drivmedel ska inte kränka mänskliga 

rättigheter enligt FN:s konventioner
• Produktion av förnybara drivmedel ska inte inskränka på 

människors rätt till mat eller bidra till att den globala  
matsäkerheten försämras

• Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vatten- 
tillgången eller hota den biologiska mångfalden

Utbyggnad för hållbarhet
För att öka produktionen av förnybart bränsle har Preem an-
sökt om ett miljötillstånd för att kunna bygga en ny anläggning 

Hållbara Produkter1 2019 2018 2017
Förnybara bränslen
  Produktion av förnybara bränslen, 000 m3 204 210 163
  Andel producerad volym förnybara drivmedel, 
  % m3 1,24 1,11 0,93
  Andel förnybara drivmedel i försäljningen, 
  Sverige, % m3 11 8 8
  Andel förnybara drivmedel i försäljningen totalt, 
  % m3 4 3 3
Hållbart sortiment 
  Andel hållbart av sålda artiklar (% av # artiklar) 13 12 -

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851 

Hållbara produkter

Preems löfte:
• Verka för att bli världens första petroleum- och biodriv-

medelsföretag som helt fasar ut fossila drivmedel i utbyte 
mot förnybara bränslen

• Öka produktionen av förnybara flytande drivmedel med 
målet att nå fem miljoner kubikmeter år 2030, och verka för 
en motsvarande minskning av fossila drivmedel

• Verka för att öka den inhemska produktionskapaciteten av 
biojet i Sverige

• Verka för produktion av världens mest miljöanpassade 
sjöfartsbränslen

för helt förnybar produktion i Göteborg, en så kallad Green 
Feed Unit (GFU). Anläggningen planeras få en årlig produktions-
kapacitet på en miljon kubikmeter förnybara drivmedel och blir 
Sveriges enskilt största anläggning för produktion av förnybara 
drivmedel. Givet att tillstånd ges planeras den nya anläggning-
en vara redo att tas i drift senast 2024.

Samtidigt som vi investerar i förnybar produktion tittar vi 
över logistik och lagring. Förnybara produkter och råvaror 
kräver i vissa fall andra typer av lagringsutrymmen än fossila, så 
omställningen sker också i våra logistikkedjor. Ett exempel är att 
vi under 2019 tog en ny tank för etanol i drift på raffinaderiet i 
Lysekil, vilken gör att vi kan skeppa ut färdigblandad bensin från 
raffinaderiet.

Norge 
Under 2019 har vi ökat volymerna av förnybara produkter till 
den norska marknaden avsevärt. Detta har resulterat i helt nya 
logistikkedjor och även nya interna processer.  

Hållbara val 
För den svenska privatmarknaden lanserades Preem Evolution 
Diesel 2011 och innehöll då drygt 20 procent förnybar råvara. 
Sedan dess har vi fortsatt jobba med att ta fram en rad produk-
ter för att minska det svenska behovet av fossila drivmedel och 
importerade förnybara drivmedel. Preem Evolution Diesel Plus 
är världens enda Svanenmärkta diesel och innehåller minst 50 
procent förnybar råvara, vilket ger en nästan lika stor reduce-
ring av koldioxidutsläpp jämfört med fossil standarddiesel.  
I nuläget är det inte möjligt att tanka Preem Evolution Diesel 
Plus i hela landet. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa lös-
ningar som gör det enklare för våra kunder att ta klimatsmarta 
beslut när de tankar. 

Till företagskunder säljer Preem certifikat gällande förny-
bara drivmedel enligt massbalansprincipen. Det innebär att en 
bestämd volym bränsle med en viss mängd förnybar råvara och 
en viss koldioxidbesparing, i jämförelse med fossila alterna-
tiv, garanteras för kundens specifika köp, likt principen med 
grön el. Genom att använda massbalansprincipen kan kunder 
över hela landet erbjudas hållbara produkter med minskade 
kol dioxidutsläpp. Det innebär dessutom stora  besparingar 
i utsläpp från bränsletransporter. Massbalanssystemet 
 kontrolleras av en oberoende tredje part.  
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Den hållbara stationen 
Vi arbetar för en hållbar framtid inte bara genom de  
bränslen vi tillhandahåller, utan även genom vad vi väljer  
att sälja för produkter i våra butiker och vilka övriga  
tjänster vi erbjuder.

I Sverige har Preem 570 tankställen, varav 100 fullservicestationer. 
Många av våra anläggningar är anpassade för tung trafik. På dessa 
stationer finner du både höghastighetspumpar och AdBlue som 

omvandlar skadligt kväveoxid från din dieselmotor till ofarligt kväve och 
ånga. På flera av våra stationer kan våra kunder tanka världens första 
Svanenmärkta diesel, med minst 50 procent förnybart innehåll. 

I Norge har Preem tre egna stationer och tack vare samarbetet  
med YX och dess stationsnät kan du tanka Preem Evolution Diesel på  
335 stationer i Norge. Preem Evolution Diesel har en högre andel för- 
nybart än vad myndigheterna i Norge kräver, något som betyder att 
koldioxidutsläppen blir upp till fem procent lägre jämfört med myndig-
hetskravet. 

Ett hållbart sortiment 
Bra kaffe är vår passion och vårt ansvar går hela vägen från böna till kopp. 
Självklart är vårt kaffe KRAV och Fairtrademärkt. Vi har även ett brett 
ekologiskt och välsmakande matutbud som är under ständig utveckling. 
Vi erbjuder också vegetariska alternativ. Under 2019 har vi dessutom drivit 
ett projekt för att minska användningen av engångsartiklar och förpack-
ningar. Vi lägger dessutom fokus på att minska matsvinnet genom att 
under 2020 introducera nya rätter där kvarvarande mat från föregående 
dag tillvaratas samt genom ett utökat samarbete med mattjänsten Karma. 
 

Hållbar biltvätt 
Våra tvätthallar, automattvättar eller gör-det-själv-hallar är utforma-
de och utrustade för att skydda miljön. Där finns oljeavskiljare som 
tar hand om all olja och ofta även andra typer av reningssystem. Upp 
till 80 procent av det vatten som används i våra biltvättar återvinns. 
Vidare är alla rengöringsmedel vi erbjuder Svanenmärkta.

Gasåtervinning hela vägen 
Flyktiga kolväten som avdunstar från bensin är skadliga för hälsan 
och miljön. När du tankar bilen sugs gas tillbaka till bensinstationens 
cistern genom tankpistolen. När tankbilen kommer för att fylla på 
bensin på stationen tar den med sig gaserna som sedan tas om 
hand på depån när tankbilen lastar ny bensin. Gaserna tas om  
hand i ett återvinningssystem och processas till ny bensin.

Det är viktigt att oavsett var 
kunderna möter Preem ska de 
uppleva att vi är ett företag 
som står för hållbarhet.

47 000 kg
På våra stationer serverar vi årligen 

kaffe bryggt på 47 000 kilo KRAV- och 
Fairtrademärkta kaffebönor. Det mot- 

svarar ca tre miljoner koppar. 
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– Jag blev väldigt glad och stolt, och älskar verkligen mitt jobb, säger  
Caroline. Det handlar om det där lilla extra i det personliga bemötandet. 
 
Ett hållbart kundmöte 
Det är viktigt, oavsett var kunderna möter Preem att de upplever att vi 
är ett företag som står för hållbarhet. Många av Preems kunder kommer 
i kontakt med stationsnätet och ett hållbart kundmöte på stationen 
där kunderna förväntar sig hållbarhetsinitiativ som sträcker sig utöver 
drivmedel. För att ytterligare stärka hållbarhetsaspekten i kundmötet, 
har en kartläggning genomförts från vilken ett antal slutsatser dragits, 
som sedan ligger till grund för ytterligare initiativ. Ett aktuellt område för 
2020 är att se över avfallshantering och återvinning på stationerna. 

Stationen i Landskrona blev årets convenience-butik 
Convenience Retail Awards premierar initiativ som påverkar både den 
egna rörelsen och branschen positivt. 2019 gick priset för årets con-
venience-butik till Preems bemannade station i Landskrona och dess 
stationschef Caroline Lindholm. Caroline har jobbat inom Preem sedan 
2011. Efter tre år blev hon chef för en station i Malmö och några år senare 
tillfrågades hon om hon ville ta hand om en ny station i Landskrona.  
En station som skulle bli den första med ett helt nytt butikskoncept  
som bygger på såväl trivsamhet som hållbarhet. 
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En inkluderande 
och välkomnande 
arbetsplats 
Vägen till ett hållbart företag börjar och slutar med medarbetarna.  
Preem ska vara en säker, inkluderande och välkomnande arbetsplats 
med goda utvecklingsmöjligheter för alla medarbetare. Det åstadkom-
mer vi bäst i en verksamhet som präglas av engagemang, mångfald, 
inkludering och intern rörlighet, där gemensamma värderingar styr. 

Varje dag driver cirka 1 500 medarbetare inom 
nästan 200 arbetsroller Preems verksamhet 
framåt. Deras hälsa, engagemang och kompetens 
är kritiska framgångsfaktorer för oss. Vi vill att 

våra medarbetare ska må bra och trivas i sitt arbete. Ett starkt 
arbetsgivarvarumärke är också en viktig framgångsfaktor både 
för att behålla nuvarande och för att attrahera framtidens 
medarbetare för att fylla ett växande rekryteringsbehov.  
Sammantaget är satsningar på våra medarbetares arbetsmiljö, 
delaktighet, utveckling och välmående av högsta prioritet. 

Nöjda medarbetare 
I likhet med många andra organisationer följer vi upp och mäter 
Employee Net Promoter Score (eNPS) som visar hur benägna 
medarbetare är att rekommendera sin arbetsgivare till andra. 
2019 hamnade detta värde på 44, att jämföras med referens-
värdet som i undersökningen ligger på 9. Det betyder att vi har 
bland de högsta nivåerna i Sverige, ett bevis på att vi har med-
arbetare som är stolta över Preem som arbetsgivare och som 
trivs och utvecklas hos oss. Den stora andelen interna ambas-
sadörer har gjort att vi för tredje året i rad hamnar bland topp 
tio i Universums undersökning om Sveriges bästa arbetsgivare. 
Preem var även för tredje året i rad finalist i Powered by People, 
som prisar Sveriges mest framgångsrika företag avseende 
medarbetarupplevelse. Preems årliga medarbetarundersök-

ning mäter arbetsklimat, medarbetarnöjdhet, engagemang,  
ledarskap, psykosocial arbetsmiljö samt arbete med mångfald 
och värderingsefterlevnad. De senaste åren har vi haft en 
mycket god utveckling. Med en svarsfrekvens på 84 procent 
får vi ett mycket bra underlag som utgångspunkt för fortsatt 
utveckling av dessa viktiga områden.

Organisatorisk och social arbetsmiljö1 2019 2018 2017
Net Promotor Score (eNPS) 44 46 40
Antal nyanställda 138 151 131
Personalomsättning, % 1,6 1,5 1,7
Engagemangindex (EI)1 82 82 81
Psykosocialt arbetsmiljöindex (PAI)2 78 79 N/A
Könsfördelning styrelse  
(män/kvinnor), %/% 100/0 100/0 100/0
Könsfördelning ledningsgrupp  
(män/kvinnor), %/% 64/36 67/33 62/38
Könsfördelning ledande befattningar  
(män/kvinnor), %/% 70/30 71/29 73/27
Könsfördelning tjänstemän  
(män/kvinnor), %/% 62/38 62/38 60/40
Könsfördelning kollektivanställda  
(män/kvinnor) , %/% 91/9 92/8 89/11
Sjukfrånvaro, % 2,90 3,10 2,90

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851

Tre värderingar för en bättre arbetsplats
Tre värderingar genomsyrar vår verksamhet:  ansvarstagande, 
nyskapande och inkluderande. Ett fokusområde under  
2019 har varit nyskapande. För att lära oss mer om vad som 
stärker nyskapandeförmågan har vi genomfört en studie av 
forsknings rapporter och analyserat organisationer med hög 
innovationstakt. Vi har utvecklat frågor till vår årliga medar  - 
be tar undersökning för att regelbundet kunna följa utvecklingen 
av nyskapande/innovation. Nästa steg är att utveckla våra 
arbetssätt och processer så att de tydligare stärker förmågan 
till nyskapande.

Ett annat fokusområde har varit inkludering. För att öka 

Åldersfördelning 
anställda 2019

n Under 30 år 11%
n 3050 år 56%
n 5160 år 28%
n Över 60 år 5%
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kompetensen om mångfald och inkludering har vi bland annat 
lanserat ett inkluderingsspel som används i grupper för att 
skapa dialog kring frågorna. Fortsatt mentorskap inom Mitt Livs 
Chans, föreläsningar kring mångfald och inkludering på våra 
introduktionsdagar för nya medarbetare samt sju korta utbild-
ningsfilmer är andra initiativ som genomförts under året. 

Mångfald och inkludering stärker innovationskraften 
Genom ökad mångfald och inkludering skapar vi förutsätt-
ningar för innovation, prestation och lönsamhet. Vi har idag ett 
strategiskt mål och arbetar aktivt för att nå en jämnare köns-
fördelning i samtliga delar av verksamheten. Nytt för 2019 är att 
alla affärsområden och koncernfunktioner har satt egna mål 
och tagit fram aktiviteter kring hur just de ska öka mångfalden. 
Preems dilemmafilmer berör olika typer av ageranden som på 
olika sätt exemplifierar Preems värderingar. Filmerna används 
regelbundet i arbets- och ledningsgrupper. Under 2019 har 
vi erbjudit språkutbildning i svenska till medarbetare på våra 
raffinaderier.

Kompetensutveckling för framtiden 

97,1 %
frisknärvaro 2019
Mål 2019: 97 procent

Inom Preem arbetar vi aktivt för att tillsammans skapa och 
driva en värderingsstyrd företagskultur där vi kontinuerligt 
utvecklas som individer och utvecklar verksamheten, varje 
dag. Vi tar utgångspunkt i att alla som arbetar på Preem har 
stor förmåga och att vår framgång handlar om att på bästa 
sätt möjliggöra för denna att växa. Vår långsiktiga framgång 
bygger på att vi tillsammans kan nå våra utmanande mål och 
förverkliga vår strategi - det är summan av allas prestation som 
leder omvandlingen. Det är genom så kallade 1-1 samtal mellan 
chef och medarbetare som vi säkerställer att alla medarbetare 
har rätt förutsättningar att vidareutvecklas i sin befintliga roll 
och även får möjlighet att utvecklas i nya roller och utmaningar 
inom företaget. Fokus under samtalen är hur medarbetaren kan 
utvecklas i sitt arbete, bygga upp kompetenser samt att ge och 
få återkoppling på prestation mot uppsatta mål. Preem erbjud-
er regelbundet ett flertal olika utbildningar som ska bidra till en 
kontinuerlig kompetensutveckling av våra medarbetare.

Anställningslängd 
anställda 2019

n 05 år 39%
n 610 år 14%
n 1115 år 15%
n 1620 år 9%
n Över 20 år 23%
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Hälsa och säkerhet 
har högsta prioritet 
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. 

Det ska vara självklart för alla på Preem att alltid 
sätta säkerhet först. Vår nollvision gäller för alla 
delar av verksamheten – vid raffinering, lagring och 
transport av våra råvaror och produkter samt vid 

våra stationer och kontor. 

Fokus på säkerhet 
Att sätta säkerhet först är en självklarhet med tanke på arbetet 
vi bedriver. Vi hanterar stora mängder brandfarliga råvaror och 
produkter, som dessutom kan vara uppvärmda och under högt 
tryck. På raffinaderierna och depåerna finns risk för explosioner, 
bränder och spill. Vi arbetar med kemikalier som kan orsaka 
skador vid felhantering. Inom vår verksamhet finns medar betare 
och entreprenörer som arbetar på höga höjder, med tunga lyft 
och avancerade verktyg. För att skydda våra medarbetare och 
andra som jobbar för oss såsom entreprenörer och förare – 
och för att ta hand om våra anläggningar, vår närmiljö och våra 
närboende – måste säkerhet vara centralt i allt vi gör. 

Mål och utfall 
Vi mäter och följer upp nyckeltal på personolyckor genom 
att mäta frekvensen av frånvaroolyckor, det vill säga olyckor 
som medför frånvaro från arbetet under minst ett arbetspass 
(LWIF). Målet är max 1,4 frånvaroolyckor per miljon arbets
timmar. Utfallet för 2019 blev 0,6, det lägsta utfallet för Preem 
någonsin. Sedan 2018 mäter vi även summan av antalet  
frånvaroolyckor, olyckor med begränsad arbetsförmåga och 
olyckor som lett till medicinsk behandling per miljon arbetade 
timmar (AIF). Ett annat viktigt område vi mäter och följer upp 
regelbundet är processäkerhetsavvikelser (PSER).

Hälsa och säkerhet1 2019 2018 2017
LWIF  Lost Workday Injury Frequency, 
st/milj. tim 0,6 1,3 1,0
All injury Frequency (AIF), st/milj. tim 3,9 3,8 N/A
Process Safety Event Rate (PSER)  
Tier 1 och 2, st/milj. tim 1,3 1,5 0,9

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851

Säkerhetskultur   
För att nå vår nollvision är en stark säkerhetskultur en förutsätt-
ning. Det ska sitta i vårt grundbeteende att agera på ett säkert 
sätt. För att stärka säkerhetskulturen och göra vårt säkerhets-
budskap tydligt kring områden där vi sett ett behov av förstärk-
ning, har vi under 2019 tagit fram tre säkerhetsfilmer som på ett 
pedagogiskt sätt tydliggör varför risker finns och hur vi arbetar 
för att minimera dem. 

Säkra anläggningar 
Basen för säkerheten i våra anläggningar är en mängd tekniska 
standarder i kombination med omfattande riskanalyser och 
löpande säkerhetsgranskningar. Utöver det gör vi varje år en 
så kallad re-Hazop på ett antal anläggningar. Vi går igenom 
anläggningen i detalj utifrån en strikt styrd metodik för att 
identifiera alla tänkbara risker och säkerställa att lämpliga 
skyddsåtgärder finns på plats. Om vi hittar säkerhetsrelaterade 
avvikelser vidtas åtgärder. 

Vart fjärde till sjätte år genomförs revisionsstopp på raffina-
derierna för en fullständig genomgång och kontroll av anlägg-
ningar och utrustning. Under 2019 genomfördes ett sådant 
stopp på raffinaderiet i Lysekil. 

Revisionsstoppet var Preems största någonsin och involve-
rade tusentals entreprenörer. För att kunna utföra arbetet enligt 
plan och med bibehållen säkerhet genomfördes i förväg ett 
intensivt proaktivt säkerhetsarbete. Läs mer om stoppet på  
sidan 22.

0,6 
olyckor per miljon arbetstimmar under 2019 
Mål 2019: 1,4
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Trygga transporter till sjöss och på land 
Preem ställer höga krav på de rederier som vi sluter samarbets-
avtal med. Varje år anlöper drygt 2 000 fartyg Preems hamnar.  
Vi kräver bland annat att inhyrda fartyg är godkända i enlighet 
med Preems standard för säkerhet och teknisk utrustning, samt 
att de har dubbelskrovskonstruktion och godkänd spillvatten-
hantering. Alla tankfartyg som transporterar last till och från 
Preems depåer eller raffinaderier inspekteras kontinuerligt av 
vetting-inspektörer för att bli godkända enligt våra krav.  
Läs mer på sidan 43.

Preems leveranser på land utförs av externa transportörer. 
Exempel på krav som Preem ställer inkluderar att det ska finnas 
alkolås i alla tankbilar samt att samtliga fordon har hastighets-
begränsare som är inställda på en maxfart om 80 km/h.  
För att upprätthålla en kontinuerlig dialog med våra transpor-
törer kring säkerhet anordnas årligen en konferens med temat 
säkerhet dit våra transportörer är inbjudna för att samverka 
kring olika aktuella säkerhetsfrågor. 

Kravställning och samverkan 
Genom Preems uppförandekod ställer vi krav på alla entrepre-
nörers, leverantörers och underleverantörers arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbete. Det gäller även de rederier och externa trans-
portörer vi samarbetar med. Personal och entreprenörer vid 
våra raffinaderier och depåer måste dessutom genomgå olika 
utbildningar för att få tillträde till anläggningarna.

Preem deltar i en rad samverkansforum kring arbetsmiljö 
och säkerhet. Däribland Intressentföreningen för processäker-
het (IPS), som främjar nätverkande och bedriver forskning och 
utbildning inom processäkerhet. 

Hälsorelaterade produktkrav 
Svensk lagstiftning tillhör de hårdaste i Europa vad gäller hälso-
relaterade produktkrav. Långt ifrån alla raffinaderier kan tillverka 
drivmedel som lever upp till kraven på exempelvis maxmängden 
cancerogena aromater som får användas i Sverige. Vi var först 
med att ta fram ett blyfritt drivmedel efter att hälso problemen 
med bly upptäcktes. Vi var även först med att ta fram ett 
svavelfritt drivmedel och hade därmed länge en mycket lägre 
svavelhalt i vår diesel än den europeiska genomsnittsdieseln.
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Etik och   
antikorruption 
För oss är stabila och korrekta affärsför
hållanden med våra leverantörer och kunder 
av största vikt, och vi bedriver ett aktivt  arbete 
för att säker ställa hållbara affärsrelationer. 

Ett aktivt etik- och antikorruptionsarbete är en 
av grundförutsättningarna för att upprätthålla 
hållbara affärsrelationer. Utan ett sådant aktivt 
och målmedvetet arbete finns exempelvis risk för 

mutor eller att priskarteller utvecklas, vilket i sin tur kan urholka 
förtroendet för branschen och näringslivet i allmänhet. När 
korruption förekommer i en verksamhet ökar också risken för 
att människor och miljö kommer till skada. 

Etik och antikorruption 
Vi arbetar aktivt för att förebygga korruption. 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. Vår 
uppförandekod tydliggör i sin tur att Preem motsätter sig alla 
former av korruption, mutor, bedrägerier och konkurrensbe-
gränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen. 

Vissa personalkategorier, till exempel chefer samt medarbe-
tare som i sin tjänst har kontakt med externa parter, ska genom-
föra en e-utbildning om mutor och gåvor åtminstone vartannat 
år. Av de personer som skulle genomföra utbildningen under 
2019 var det 88 procent som gick utbildningen. 

Ytterligare en fråga som vi jobbat med under året är uppfölj-
ningen av implementeringen av reglerna i dataskyddsförord-
ningen (GDPR) som vi genomförde 2018. Under 2019 genomför-
des en internrevision inom detta område.

Affärsetik 2019 2018 2017
Andel som har genomgått utbildningen  
”Gåva eller muta – vad gäller?”, % 88,0 89,8 74,6

 

Lagstiftningsbevakning 
Under 2019 har vi också fokuserat på vår lagstiftningsbevak-
ning. Vi har en ny koncernregel som på en övergripande nivå 
beskriver hur lagbevakning ska ske, samt en rutin för att fördela 
lagbevakningsansvaret inom organisationen. Dessutom finns en 
etablerad rutin för att rapportera ny eller ändrad lagstiftning av 
större betydelse till koncernledningen. 

Etikkommitté granskar ställningstaganden 
En central del av styrningen och kontrollen kring etik och  
antikorruption är vår Etikkommitté. Det är ett forum som ser 
över verksamhetens etiska ställningstaganden och hur de 
efterlevs i förhållande till Preems affärsmoralspolicy. Kommittén 
består av vd, representanter ur koncernledningen, internrevisor, 
bolagsjurist samt medarbetarrepresentanter från de fackliga 
klubbarna. Kommittén sammanträder minst två gånger per år, 
och fler gånger vid behov. 

Uppförandekod för medarbetare och leverantörer 
Medarbetare och leverantörer förväntas följa vår uppförande-
kod. Under 2019 fortsatte vi arbetet med att systematiskt 
säkerställa att våra leverantörer accepterat och tagit del av vår 
kod, alternativt har en motsvarande uppförandekod som Preem 
godkänner.  

Whistleblower-system 
Genom vårt whistleblower-system kan medarbetare säkert och 
anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot 
såväl lagar som interna regler inom företaget. Framöver ska 
även externa personer kunna göra anmälningar via vår webb-
plats. Systemet administreras av extern part.

88 %
av medarbetarna som har  externa kontakter,  
har gått anti-korruptionsutbildning
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Så tar vi vårt 
 samhällsansvar 
Vi är Sveriges största drivmedelsproducent 
och våra produkter har stor betydelse för sam-
hällets transporter på väg, till sjöss och med 
flyg. Vi är också en stor arbetsgivare, speciellt 
genom våra raffinaderier på västkusten. För oss 
är goda relationer med det lokala, regionala 
och nationella samhället av största vikt.

Preem bidrar med 80 procent av den svenska  
raffinaderikapaciteten och 30 procent av den 
nordiska. Cirka hälften av de drivmedel som 
förbrukas i Sverige är tillverkade av Preem och 

är direkt bidragande till Sveriges ekonomiska välstånd och 
upprätthållande av samhällsbärande funktioner. Våra produkter 
ser till att kollektivtrafiken rullar och att människor, varor och 
tjänster kan förflyttas utifrån samhällets önskemål och krav.

Sveriges mål är att bli ett av världens första fossilfria 
välfärdssamhällen. För att upprätthålla en god välfärd krävs 
god ekonomi och hög sysselsättning. Preems främsta uppgift 
är att överbrygga och balansera omställningen till ett hållbart 
samhälle, med ett fortsatt bidrag till nya arbetstillfällen och en 
tryggare, inhemsk råvaruförsörjning.

Vi har även en viktig roll i Sveriges totalförsvar, där vårt be-
redskapslager av olja och drivmedel samt våra svenskflaggade 
fartyg behövs för att transporter och samhälle ska fortsätta 
fungera. Genom att investera i förnybar drivmedelsproduktion, 
baserat på svenska hållbara råvaror, bidrar vi också till svensk 
självförsörjning av bränslen.

Genom våra satsningar har Sverige goda möjligheter att bli 
helt självförsörjande på förnybara drivmedel, delvis genom 
nyttjande av restprodukter från skogs- och lantbruket, något 
som skulle minska importberoendet av såväl fossila råvaror och 
drivmedel, som förnybara motsvarigheter.

Arbetstillfällen och lokal samverkan 
Preem är en stor arbetsgivare i Sverige och i Lysekils kommun 
är vi den största privata arbetsgivaren. Idag sysselsätter vi 
direkt cirka 1 500 personer i olika regioner, och indirekt många 
fler. Det är därför viktigt att vi förstår lokalsamhällets behov 
och agerar utifrån det. Vi gör vårt bästa för att vara en god 
granne i kommunerna där våra anläggningar finns. Preem bju-
der regelbundet in till samråd med intressenter i närområdet, 
där vi för en dialog om närliggande planer och vår verksamhet. 
Vi har en tät samverkan med både kommuner, myndigheter, 
civilsamhället och andra företag. Under 2019 möttes de plane-
rade utvecklingsplanerna av raffinaderiet i Lysekil av stor kritik. 

Vi har bemött kritiken genom att vara transparenta och för en 
nära dialog med alla våra intressenter. Läs mer om utvecklings-
projektet på sidan 27.

Vid större projekt är samverkan med kommunen viktig. 
Planering av bostäder och annan infrastruktur är en förut-
sättning för vår utveckling. Gemensamma projekt genomförs 
även när det gäller att hjälpa nyinflyttade, nyanlända och unga 
människor i största allmänhet att hitta rätt i arbetslivet. Det gör 
vi inte minst genom våra samarbeten med My Dream Now, vars 
arbete syftar till att ge elever förebilder i arbetslivet. Vi deltar 
även i mentorsprogrammet Mitt Livs Chans, där Preems medar-
betare agerar mentorer åt akademiker med utländsk bakgrund.

Samhällsopinion för långsiktiga spelregler 
Preem vet vad som krävs för omställningen mot ett hållbart 
samhälle. Vårt mål är att bli världens första klimatneutrala före-
tag i vår bransch, och gå från produktion av i huvudsak fossila 
drivmedel till klimatneutral produktion av förnybara och hållbara 
produkter. Vi söker alltid öppen dialog med politiker, myndig- 
heter, intresseorganisationer, näringslivet, forskningsinstitutioner 
och med allmänheten för att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för vår omställning. Vårt främsta fokus i samhället är att bidra till 
långsiktiga spelregler som skapar möjlighet för investeringar i 
produktion av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan.

Reduktionsplikten är ett styrmedel som styr mot omställning 
från fossilt till förnybart. Preem har en mycket positiv inställning 
till de förslag som presenterats för att skapa långsiktighet inom 
plikten. Först med långsiktighet kan investeringar i förnybar 
produktion främjas. Preem har även drivit på för en motsvaran-
de reduktionsplikt för flyget. När användningen av förnybara 
drivmedel växer måste vi trygga tillgången på hållbara råvaror. 

I över ett decennium har Preem producerat drivmedel av 
restprodukter från skogen. Vi ser en stor potential i att utöka 
produktionen av drivmedel av restprodukter från den svenska 
skogsindustrin och lantbruket, och under 2019 har flera av våra 
samarbeten intensifierats. Vi verkar för en politik som minskar 
klimatpåverkan, främjar ökad inhemsk produktion, tryggar  
Sveriges självförsörjning och bidra till nya gröna jobb.

Preems löfte:
• Balansera omställningen till ett hållbart samhälle med att 

fortsatt bidra till nya arbetstillfällen och verka för en  
tryggare, inhemsk råvaruförsörjning

• Skapa nya gröna jobb och öka sysselsättningen i glesbygd 
och i kommunerna kring Göteborg och Lysekil

• Verka för en politik som minskar klimatpåverkan och ökad 
inhemsk produktion av förnybara drivmedel
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Minskad miljöpåverkan 
Vår verksamhet bedrivs med utgångspunkt i att bevara miljön för framtida 
generationer. Därför arbetar vi systematiskt med ständiga förbättringar för att 
minimera vår miljöpåverkan. Det inkluderar leverantörer, produktion, transporter, 
drivmedelsstationer och användning av de produkter vi erbjuder.

Samhället behöver våra produkter och vi vill ta 
ansvar för att de produceras och används på 
ett så hållbart, energieffektivt och miljöanpassat 
sätt som möjligt. Vårt mål är att alltid bedriva våra 

verksamhetsprocesser på ett sätt som minimerar miljöpåverkan 
och risken för miljöincidenter. Vi identifierar och utvärderar 
löpande var i vår värdekedja miljöpåverkan uppstår och hur vi 
kan arbeta för att minska negativ miljöpåverkan. 

Vår miljöpåverkan 
Preems verksamhet omfattar processer och produkter som vid 
felhantering kan orsaka allvarliga miljöskador. Vi arbetar därför 
systematiskt med att minska risker och följa upp eventuella 
incidenter. Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet 
påverkan på miljö och klimat. Verksamheten vid raffinaderierna 
innebär utsläpp av svaveldioxid (SOx), kväveoxider (NOx), stoft 
och kolväten till luft. Vissa utsläpp till vatten sker också med det 
avloppsvatten som släpps ut efter våra omfattande reningsan-
läggningar, i form av kväveföreningar, fosfor samt små rester av 
kolföreningar. 

Alla dessa utsläpp regleras i våra miljötillstånd för verksam-
heten och resultaten har över tid kraftigt förbättrats. För mer 
detaljerad information om utsläpp från produktionsanläggning-
arna i Lysekil och Göteborg samt beskrivning av åtgärder för 
minskad miljöpåverkan hänvisas till de årliga miljörapporterna 
för respektive anläggning. I dessa rapporter återfinns en årlig 
sammanställning av uppfyllande av samtliga miljövillkor i enlig-
het med Naturvårdsverkets föreskrift om miljörapport  
(NV 2016:8).

Att producera drivmedel är en energikrävande industri- 
process. Därför strävar vi alltid efter att effektivisera vår verk-
samhet på olika sätt. Preem arbetar kontinuerligt med energi- 
kartläggningar och optimering av resursanvändning. 

Initiativ kopplat till mark- och vattenutsläpp 
Under 2019 utvecklades vår vattenrening vid raffinaderiet i 
Lysekil med ett extra reningssteg som tar bort fosfor och han-
terar slamflykt på ett mer effektivt sätt. Detta förbättrar kvali-
teten på både dagvatten och processavloppsvatten. Sedan ett 
antal år tillbaka pågår även förbättringsåtgärder på invallningar 
i våra tankparker. Invallningarna fungerar som skydd om spill 
skulle förekomma. Under 2019 utvecklade vi även vår handlings-
plan för markförorening som innebär att Preem ansvarar för att 
rena vissa specifika markområden. 

Mål och utfall 
En övergripande målsättning är att prestera bättre i förhållan-
de till de miljövillkor som vi är satta att följa. Mätetalet Allvarlig 
miljöincident, omfattar mätning av större incidenter inom 
miljöområdet, det vill säga incidenter som skulle kunna leda 
till villkors- eller lagöverträdelse. Vi har en nollvision när det 
kommer till allvarliga miljöincidenter. Utfallet visar att arbetet 
med att minimera miljöincidenter har haft effekt och att vi lever 
upp till våra mål. Ytterligare ett mål är att placera oss i den 
övre kvartilen av de bästa raffinaderierna i Västeuropa vad 
gäller energieffektivitet, något som vi uppnått. Den minskade 
energianvändningen 2019 beror till stor del av det planerade 
underhållsstoppet vid Lysekilsraffinaderiet. 

De ökade utsläppen av SOx under året har huvudsakligen 
orsakats av oplanerade driftstopp på svavelreningsanläggning-
arna i Lysekil. Driftstörningar är oönskade men oundvikliga i en 
komplex verksamhet och därför något som våra miljövillkor är 
konstruerade för att inrymma. Vi har inte haft något överskri-
dande av vårt svavelvillkor under året. 

En hög miljömedvetenhet och miljökompetens hos alla våra 
medarbetare prioriteras. Vi utvecklar ständigt oss själva genom 
utbildning och information. Under 2019 rullades en ny webbase-
rad miljöutbildning ut för alla våra medarbetare.

Preems löfte:
Fasa ut naturgas och andra fossila råvaror till förmån för 
biogas samt förnybara råvaror och energikällor, så snart det 
blir ekonomiskt hållbart.

59 %
mindre kväveoxider

93%
mindre svaveloxider

JÄMFÖRT MED ETT VÄSTEUROPEISKT MEDELRAFFINADERI 
SLÄPPER PREEMS RAFFINADERIER UT:
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Biologisk mångfald 
En viktig del i miljöarbetet är att skydda natur- och 
kulturvärden. Preems verksamhet har en direkt 
påverkan på den biologiska mångfalden, och när 
raffinaderiet i Lysekil ansökte om att få bygga ut 
verksamheten var detta en central fråga. 

Raffinaderiet i Lysekil omges av Natura 2000områden som 
har ett starkt skydd i flera avseenden. I planeringen av 

projekt på Preems raffinaderier beaktas de fyra stegen i den 
så kallade skadelindringshierarkin, det vill säga att undvika, 
minimera, mildra och kompensera skador på natur och miljö. 
Det främsta hotet mot biotoper och arter samt skyddsvärda 
natur- och kulturområden är förändringar i markanvändningen 
och fysiska ingrepp. Inför varje förändring av verksamheten 
sker en noggrann inventering av vilka djur och växter som 
finns i området  hur påverkas de av en byggnation och hur 
kan de skyddas? I samarbete med Preem granskar miljö 
experter mark och vatten. Även eventuellt hotade, så kall-
ade rödlistade, arter dokumenteras. Under en inventering i 
samband med ansökan om nytt miljötillstånd i Lysekil visade 
det sig att den rödlistade fransfladdermusen fanns i området 
och en plan för kompensationsåtgärder togs fram för de 
marker Preem äger. Det handlar till exempel om att gallra bort 
barrträd för att få fram lövskog och att låta kor beta i skogen, 
vilket även gynnar många andra arter. Dessa åtgärder kommer 
att ingå i ett nytt miljötillstånd, och kommer att följas upp av 
Länsstyrelsen och finnas med som ett av många villkor som 
sätts på raffinaderiet för att verksamheten ska tillåtas.

Miljö1 2019 2018 2017
Utsläpp till luft, mark och vatten, ton
  Utsläpp av kväveoxider (NOX) till luft från  
  produktion, ton 824 876 787
  Utsläpp av svaveloxider (SOX) till luft från 
  produktion, ton 772 583 416
Allvarliga incidenter inom miljöområdet 0 0 0
Energianvändning inom Preem, GWh 6 980  9 576  8 910
Energianvändning utanför Preem, GWh 278 347 355
  Energianvändning transporter, GWh 241  310  317
  Energianvändning stationer 37 37 38
Energiintensitet

Energiintensitet (LYR), ranking i Västeuropa - 9 -
Energiintensitet (GOR), ranking i Västeuropa - 3 -

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851 

Projekt och samarbeten 
I processen med att ansöka om ett nytt miljötillstånd för ut-
byggnad av raffinaderiet i Lysekil, får vi uppdaterade miljövillkor 
som innebär skärpta miljökrav. Dessa gäller även för de befint 
liga anläggningarna och kommer att innebära en rad ytterligare 
förbättringsåtgärder som nu ligger i planerna. 

Preem lämnade även in ett nytt miljötillstånd för en så kallad 
Green Feed Unit, en anläggning vid raffinaderiet i Göteborg 
som kommer att ha kapacitet att årligen producera en miljon 
kubikmeter förnybara drivmedel för väg och flyg.

Utöver det interna förbättringsarbetet samarbetar vi med 
flera olika intresseföreningar och industrier, både i västra  
Götalandsregionen och nationellt, kring mätning och uppfölj-
ning av miljöpåverkan.
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Hållbara 
leverantörskedjor 
Vi köper in stora mängder varor och tjänster och ställer därför krav  
på våra leverantörer för att minimera vår sociala och miljömässiga  
negativa påverkan. Vår påverkansgrad varierar med inköpskategori 
och vår uppförandekod och riskbaserade utvärdering samt upp- 
följning av leverantörer är centrala utgångspunkter i vårt arbete.  

Innan en leverantör kan bli aktuell för oss måste 
denna bedömas och godkännas utifrån olika 
hållbarhetskriterier. Syftet är att säkerställa att 
leverantörerna uppfyller våra krav och accepte-

rar vår uppförandekod, eller har en motsvarande egen upp- 
förandekod. Vid inköp av förnybara produkter eller  råvaror 
som leverantörerna levererar är det särskilt viktigt att de 
klassas som hållbara enligt EU:s direktiv eller nationell lag-

stiftning, såsom lagen om hållbarhets kriterier. Leverantörs-
bedömningen är även en del i att tillsammans med leverantö-
ren skapa en hållbar affär. Under 2019 har vi utvecklat arbetet 
med att systematiskt utvärdera och ta hand om hållbar-
hetsrisker kopplat till just förnybara och fossila  råvaror och 
leverantörer. Vi arbetar utifrån en  riskbaserad  modell enligt 
figuren nedan. Successivt införs detta  riskbaserade arbets-
sätt för fler av Preems inköpskategorier. 

Processen är riskbaserad. I processen granskas leverantörerna i flera steg och i de fall 
 förhöjd risk upptäcks utökas bedömningen. Om en leverantör inte godkänns eller missköter 
sig avbryts samarbetet. Detta kan ske i alla de olika stegen i processen.

l  Låg risk       l  Förhöjd risk*      l  Godkänd  
       förhöjd risk

*Förhöjd risk = Medelrisk + hög risk

Process för leverantörsgranskning
Initial bedömning Utökad bedömning Godkänd leverantör

Kvalificerings-
bedömning

Kategori-
bedömning UppföljningOn-boardingUtökad 

 bedömning

1 2 3

Revision
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Hållbar förnybar leverantörskedja 
Omställningen till förnybara drivmedel/bränslen leder till ett 
ökat behov av förnybara råvaror, leverantörer och samarbeten. 
Preem driver på för ökad användning av restprodukter från 
det svenska och nordiska skogs- och lantbruket. Vi vill skapa 
nya hållbara värdekedjor och främja användningen av svenska 
inhemska förnybara råvaror och tillgångar på bästa sätt genom 
nya investeringar. En internationell marknad för förnybara 
råvaror är under utveckling. Vi handlar redan idag till exempel 
restprodukter från livsmedelsindustrin, och i takt med att vi 
ökar den förnybara produktionen kommer det att bli allt  
viktigare att göra medvetna val på denna marknad.  

Förnybar leverantörskedja 
Den förnybara leverantörskedjan är hårdare reglerad än den 
fossila, med höga krav på spårbarhet och uppfyllnad av håll-
barhetskriterier för förnybara drivmedel. Vi är positiva till de 
höga kraven. Certifiering och spårbarhet gör det enklare att 
ta ansvar genom hela leverantörskedjan. Det minskar risken för 
målkonflikter kopplat till mänskliga rättigheter, global tillgång på 
mat eller att naturresurser utarmas.

Preem styr arbetet med den förnybara leverantörskedjan 
med hjälp av vår uppförandekod och vårt kontrollsystem för 
förnybara drivmedel. Vår uppförandekod definierar de värde-
ringar och etiska riktlinjer vi som företag står för och kräver 
att våra leverantörer lever upp till. Till exempel tar vi aktivt 
avstånd från tvångsarbete, barnarbete och diskriminering. Vårt 
ledningssystem innehåller särskilda delar som styr våra arbets-
processer för förnybara bränslen. Vi identifierar och utvärderar 
samtliga potentiella förnybara råvaror utifrån hållbarhet och 
har under 2019 introducerat en ny riskbaserad bedömnings- 
modell. Den används både för de råvaror vi köper in till våra  
raffinaderier och för de volymer vi köper in som färdiga produk-
ter. Under året har vi uppdaterat samtliga hållbarhetsutvärde-
ringar för de aktuella råvarorna enligt det nya arbetssättet.

Ursprung av förnybara råvaror 
Diagrammet nedan visar ursprung för Preems inköpta förny- 
bara råvaror som används i vår produktion.

Uppfyllnad av hållbarhetskriterier 
Vi letar ständigt efter hållbara råvaror och idag innehar majori-
teten av våra leverantörer av förnybara råvaror och drivmedel 
ISCCcertifikat (International Sustainability Carbon Certifica-
tion). Genom vårt delägarskap i SunPine, som producerar råtall-
diesel, tillgodoser vi en del av vårt råvarubehov. Andra volymer 
importeras. Oavsett ursprung är spårbarhet och uppfyllnad av 
våra hållbarhetskriterier avgörande. Innan vi börjar arbeta med 
en leverantör gör vi en grundlig utvärdering av verksamheten, 
produkten eller råvaran och dess ursprungsland. Vi ser helst att 
leverantören är certifierad enligt ett av EU:s certifieringssystem 
för förnybartdirektivet eller har ett svenskt hållbarhetsbesked. 
Skulle leverantören sakna certifiering eller hållbarhetsbesked, 
genomför Preem tredjepartsrevisioner. Där undersöks huruvida 
leverantören uppfyller kraven i förnybartdirektivet. Under 2019 
genomfördes denna typ av tredjepartsrevision hos en av våra 
leverantörer.

Mål och utfall 
Under 2019 har näst intill alla Preems leverantörer av förnybara 
rå varor och drivmedel utvärderats med hänsyn till miljö, mänsk-
liga rättigheter och korruption. Alla leverantörer med förhöjd 
risk behöver genomgå en fördjupad utvärdering, något som vi 
påbörjat under 2019 och kommer att fortsätta med under 2020. 
Vidare har samtliga leverantörer accepterat Preems uppfö-
randekod eller kunnat visa att de har en egen, likvärdig sådan.  
Vi har även utvärderat samtliga förnybara råvaror som Preem 
köper in.

Miljö och social påverkan i leverantörsledet1 2019 2018 2017
Fossila bränslen
Leverantörer som godkänt Preems upp - 
förande kod (andel volym), % 98 34 18
Leverantörer som är utvärderade utifrån  
hållbarhet (andel volym), % 96 80 70
Förnybara bränslen
Andel förnybara råvaror som Preem  
utvärderat utifrån hållbarhet, % 100 100  100
Leverantörer som godkänt Preems uppförande-
kod (andel volym), % 100 100 100
Leverantörer som är utvärderade utifrån  
håll barhet (andel volym), % 99 100 62

1)  För definitioner och sammanställning av mål och utfall se s. 4851

 

Inköp förnybara råvaror 2019  
Geografisk fördelning av ursprung i %

n Sverige 32%
n Nederländerna 21%
n USA 15%
n Tyskland 12%
n Belgien 8%
n Finland 6%
n Danmark 4%
n Övrigt 2%

Preems löfte:
Bidra till skapandet av nya hållbara värdekedjor och främja 
ett nyttjande av svenska inhemska förnybara råvaror och 
tillgångar på bästa sätt genom nya investeringar.
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Den fossila leverantörskedjan 
Vi arbetar för successiv omställning av vår produktion och 
försäljning till förnybara drivmedel, men fossila råvaror kommer 
fortsatt att utgöra en stor inköpskategori under omställningen 
och vi tar ansvar även för dessa inköp. 

Uppföljningen av hur människor och miljö tas om hand 
genom hela vår fossila leverantörskedja är utmanande på en 
global marknad, som vi delar med världens alla raffinörer och 
drivmedelsdistributörer. Vi arbetar långsiktigt för att öka vår 
påverkansgrad och för ökad transparens på marknaden. 

Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan finns ingen 
lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. 
Som köpare av råolja vet Preem vilket land och vilket område 
oljan kommer ifrån, men att spåra den till ett specifikt borrhål 
är inte alltid möjligt. Det gör det svårt att veta hur villkoren och 
situationen är på specifika produktionsplatser, gällande miljö-
frågor eller mänskliga rättigheter. Preem är beroende av olika 
oljekvalitéer varför vi behöver köpa in råolja från olika delar 
av världen, såsom Nordsjön, Ryssland och Västafrika. Strikta 
miljökrav i Sverige och andra tekniska begränsningar styr oss till 
vilken typ av råolja vi kan använda i våra raffinaderier. Det inne-
bär att vi inte enbart kan välja att köpa olja från områden som vi 
anser är säkrare och som har lägst hållbarhetsrisker.

Ett ömsesidigt förtroende 
De flesta av Preems råoljeleverantörer är bolag som vi har  
arbetat med under lång tid, och genom åren har ett starkt 
ömsesidigt förtroende utvecklats. Våra största leverantörer har 
vi arbetat med i över 30 år. När vi ska acceptera en ny affärs-
partner gör vår tradingorganisation en bakgrundskontroll med 
syftet att se om den uppfyller våra krav på professionalism 
samt på seriöst och korrekt agerande. Vi gör även en årlig  
genomgång av våra leverantörer inför koncernledningens 
Management Review där viktiga aspekter såsom kvalitet, 
hälsa och säkerhet, miljö, mänskliga rättigheter och korruption 
följs upp. Preem verkar för att alla leverantörer ska godkänna 
Preems uppförandekod eller visa att de har en egen, likvärdig 
sådan.

Preems uppförandekod 
Under året godkändes vår uppförandekod, alternativt upp-
visande av en egen likvärdig kod, av 92 procent av Preems 
råoljeleverantörer, som sammantaget står för 98 procent av 
Preems totala inköpta volym. Under 2019 gick även merparten 
av Preems råoljeleverantörer igenom en initial hållbarhets- 
utvärdering. 

Riskbaserad initial hållbarhetsutvärdering 
Under 2019 påbörjade vi arbetet med att införa ett fördjupat 
arbetssätt för bedömning av hållbarhetsriskerna i den fossila 
leverantörskedjan. Vi utgår, liksom i den förnybara leverantörs- 
kedjan, från ett riskbaserat arbetssätt som beskrivs på sidan 
40. Viktiga aspekter som tas upp i denna bedömning inkluderar 
varifrån vi köper råvaror, leverantörernas hållbarhetsarbete  
inklusive policys, certifieringar och uppförandekod.  

Klimatfrågan i relation till anskaffning av råvaror blir allt mer  
aktuell samtidigt som sociala frågor så som mänskliga  
rättigheter och arbetsvillkor samt korruptionsrelaterade frågor, 
fortsätter att vara viktiga på många högriskmarknader. 

Internationell lagstiftning krävs
Preem efterfrågar internationell lagstiftning för kontroll av den 
fossila råvarukedjan motsvarande den som finns för den förny-
bara råvarukedjan. Vi är inte en tillräckligt stor aktör för att driva 
igenom de förändringar som krävs på den globala marknaden, 
men vi välkomnar och söker samarbeten och dialog med andra 
företag och organisationer i frågan. Under 2019 träffade vi någ-
ra av våra större råoljeleverantörer och traders för att diskutera 
hur vi tillsammans kan driva hållbarhetsfrågor i leverantörs- 
kedjan. Vi vill hitta nya former för samarbete med våra mot- 
parter för att höja kunskapen och ambitionen kring hållbarhet. 

Ursprung av råolja 
Nedan diagram visar fördelning av ursprung för totala inköpta 
volymer råolja.
 

Inköp av råolja 2019  
Geografisk fördelning i %

n Ryssland 41%
n Nordsjön 41%
n Västafrika 15%
n Övrigt 3%
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Fokus på hållbara sjötransporter 
Preems sjötransporter är en viktig del av vår verksamhet.  
Därför långtidschartrar vi miljöanpassade tankfartyg med  
fokus på säkra och hållbara sjötransporter med minsta  
möjliga miljöpåverkan.

Totalt hanterar vi cirka 30 miljoner ton oljeprodukter per år vid raffina-
derianläggningarna i Göteborg och Lysekil. Alla transporter till och från 
raffinaderierna hanteras av fartyg. Brofjorden  där raffinaderiet i Lysekil 
ligger - är Sveriges näst största hamn och står för hälften av den totala 
oljetrafiken i svenska hamnar. Förutom transport till våra raffinaderier, 
transporterar våra fartyg bränslen till våra depåer och kunder i Sverige, 
Norge och Danmark. Ett av våra fartyg kan på en last transportera cirka   
12 000 ton bränsle längs Sveriges kust, vilket motsvarar cirka 185  
fullastade tankbilar.

Fokus på hållbarhet
Sjötransporter är en viktig del av verksamheten. Därför lägger vi stort 
 fokus vid att våra fartyg ska uppfylla våra högt ställda hållbarhetskrav. 
Av säkerhetsskäl ska de ha dubbelskrov, en maxålder på 20 år och 
högsta isklass. Vi ställer också krav på att fartyg som anlöper våra 
anläggningar i Göteborg och Brofjorden ska kunna koppla eskort-
bogseringsbåtar. Vidare ska redaren ha avtal med den internationella 
fackföreningen (ITF).

Våra miljöanpassade tankfartyg
Preem har idag fyra långtidschartrade, moderna och miljöeffektiva far-
tyg. Dessa fartyg har bland annat en ny skrovdesign och effektiv maskin 
som medför lägre bränsleförbrukning och minskade växthusgasutsläpp. 
Av dessa fyra fartyg så drivs två av flytande naturgas LNG, vilka i jäm-
förelse med konventionella fartyg som drivs av bunkerolja, har många 
fördelar ur ett klimat- och miljöperspektiv. Läs mer i illustrationen ovan. 

Sverige kan visa vägen
Vi är säkra på att det finns stora vinster med att bygga en mer hållbar 
infrastruktur för sjöfarten, och Sverige kan spela en viktig roll i det 
arbetet. Liksom med vägtransporterna och flyget måste Sverige gå före. 
Vi kan visa EU och världen att det är möjligt att även ställa om sjöfarten 
på ett hållbart och ekonomiskt försvarbart sätt. Vi är redo att investera 
i produktion av förnybara fartygsbränslen, men vi behöver hjälp av våra 
politiker med att få ett regelverk på plats.

Preem är säkra på att det finns stora 
vinster med att bygga en mer hållbar 
infrastruktur för sjöfarten. 

Användning av spillvärme
Spillvärme från avgaspannorna 
återanvänds i fartyget och 
minskar bränsleförbrukningen.

Clean Shipping Index
Preems långtidschartrade 
fartyg har bästa rankingen i 
Clean Shipping Index.

Just in Time
Anpassad fart ger 510% 
mindre CO2-utsläpp och färre 
ankringar.

Ny skrovkonstruktion
En mer rundad för på fartyget bidrar till lägre  
bränsleförbrukning och därmed 30% lägre CO2- 
utsläpp jämfört med en traditionell konstruktion.

LNG som bränsle
Flytande naturgas (LNG) istället för traditionellt bunker-
bränsle ger 1015% lägre CO2utsläpp, 99% lägre svavelut-
släpp, 99% färre partiklar och 97% lägre kväveutsläpp. 
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Styrning och 
 uppföljning 
Styrning och uppföljning sker på olika nivåer inom Preem för att  säkra 
att våra åtaganden inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande 
 in tegreras i alla delar av verksamheten, och att de uppfylls gentemot 
våra intressenter och vår omvärld. 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets organi
sation och förvaltning genom löpande uppföljning av verksam
heten, säkerställande av en ändamålsenlig organisation och 
ledning samt säkerställande av att riktlinjer och internkontroll 
är ändamålsenliga och efterlevs. Styrelsen fastställer mål och 
strategier samt tar beslut om bland annat större investeringar. 
Internrevisionen rapporterar till Revisionskommittén och gran
skar bolagsstyrningen, interna kontroller samt riskarbetet.

Preems koncernledning säkerställer styrning och utveckling 
av Preems hållbarhetsarbete. Till sin hjälp har de ett företags
övergripande ledningssystem som omfattar styrning på olika 
nivåer i företaget. Det sträcker sig från strategisk nivå med 
utgångspunkt i vision, värderingar, strategi och  policyer, till 
operativ nivå med instruktioner som visar hur olika arbets
moment ska utföras samt inspektioner och revisioner som 
kontrollerar efterlevnad. Utöver att inriktning och mål på 
hållbarhetsområdet uppdateras och fastställs i samband med 
det löpande strategi- och affärsplaneringsarbetet, så drivs 
hållbarhetsarbetet också framåt genom olika tvärfunktionella 
forum och  kommittéer som behandlar olika frågor och bereder 
beslutsunderlag till Preems koncernledning.

Certifierat ledningssystem som stödjer verksamheten 
Målet med ledningssystemet är att Preem ska bedriva en säker, 
pålitlig, ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Lednings- 
systemet omfattar all verksamhet inom Preem – samtliga affärs-
områden och koncernfunktioner, fysiska anläggningar samt 
interna såväl som outsourcade processer. Det gör det möjligt 
att säkerställa vår efterlevnad av 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 besluts
processer och korrekt genomförande av arbetsmoment. 

Ledningssystemet stödjer företagets systematiska förbättrings
arbete och lärande i hela organisationen. Ett centralt verktyg för 
detta är det koncernövergripande avvikelsehanterings systemet 
som används för rapportering och uppföljning av incidenter, för
bättringsarbete och förebyggande av oönskade händelser. 

Preems ledningssystem säkerställer ett särskilt fokus på säker
het, miljö, kvalitet, energi och andra väsentliga hållbarhetsaspekter 
i hållbarhetsramverket. Inom flera av dessa områden har vi även 
valt att certifiera vårt ledningssystem mot externa standarder; 
dels för att säkerställa att det är säkert och effektivt, dels för att 
tydliggöra att vi arbetar systematiskt och med ständiga förbätt
ringar för våra intressenter.

Preems verksamhet är certifierad enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 
14001 (miljö) och OHSAS 18001 (arbetsmiljö och säkerhet). Under 
2019 påbörjades övergången till ISO 45001 från OHSAS 18001. 
ISO 14001-certifieringen inkluderar även energikartläggning och 
gäller för utveckling, varuförsörjning, handel, raffinering, lagring, 
distribution samt försäljning av petroleumprodukter och förnybara 
bränslen via vårt rikstäckande stationsnät och bulkförsäljning. Vi är 
också certifierade enligt ISCC vad gäller våra förnybara drivmedel.  
Vi omfattas även av ett så kallat hållbarhetsbesked som utfärdas 
av Energimyndigheten och som är grunden för vår hantering av 
förnybara drivmedel i Sverige.
 

Aktieägare via årsstämma

Styrelse

VD och koncernchef samt 
ledningsgrupp

Affärsområden och 
koncernfunktioner

Extern revisor

Revisionskommitté

Internrevision

Preems styrningsstruktur
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Preems riktlinjer 
Följande policyer ingår i Preems ledningssystem och vägleder 
oss i vårt arbete:
• Preems uppförandekod
• Säkerhet, hälsa och miljöpolicy 
• Kvalitetspolicy 
• Informationssäkerhetspolicy 
• Affärsmoralpolicy 
• Alkohol- och drogpolicy

Medarbetarnas medvetenhet om innehållet i dessa styr
dokument förstärks genom olika informations, utbildnings 
och uppföljningsinsatser.

Koncernledningen följer upp  
Koncernledningen styr och följer upp verksamheten – inklusive 
väsentliga hållbarhetsaspekter – genom kvartalsvisa möten, 
så kallade Management Review. Utifrån bland annat omvärlds
bevakning, uppföljning av viktiga intressentkrav, verksamhets
uppföljning och målstyrning, risker och möjligheter, resultat 
från interna revisioner samt avvikelsehantering, genomförs 
analys och prioriteringar av förbättringsområden.

Preems uppförandekod
Vår uppförandekod beskriver de värderingar och etiska riktlinjer 
företaget står för och ska följa. På så sätt bidrar den till sunda 
affärer och en hållbar utveckling för medarbetare, kunder, leve
rantörer och samarbetspartners – och ett hållbart samhälle.

Uppförandekoden baseras på Preems värderingar 
 (ansvarstagande, nyskapande och inkluderande), Global 
Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s barn
konvention, FN:s konvention om ursprungsbefolkning, OECD:s 
riktlinjer för företag och ILO:s åtta grundläggande konventioner 
samt ILO:s konventioner om arbetsmiljö och kemiska produkter.

Områden i Preems uppförandekod

Miljöansvar
• Utsläpp

• Resursanvändning

• Produktionsansvar

• Ny teknik

• Systematiskt 
miljöarbete

• Hållbarhetskriterier 
för förnybara 
drivmedel

Socialt ansvar
• Mänskliga  

rättigheter

• Arbetsmiljö

• Diskriminering  
och mångfald

• Arbetsvillkor

• Tvångsarbete

• Föreningsfrihet

• Barnarbete

Ansvarsfullt  
företagande
• Korruption

• Mutor

• Bedrägerier

• Konkurrens

45 | Preem 2019

Styrning, uppföljning och risker



Riskhantering 
Preem arbetar med en systematisk modell för riskhantering, där risker 
identifieras, värderas, hanteras och följs upp enligt en gemensam  
metodik inom olika riskkategorier. Riskhanteringen sker på alla nivåer  
i företaget och utgör en viktig del i företagets styrning.

På operativ nivå genomförs riskanalyser på daglig basis för alla 
arbetsmoment som utförs. På strategisk nivå arbetar Preems 
koncernledning med riskanalyser som en del av arbetet med 
affärs- och strategiplaneringen.

Riskhantering
Risker analyseras och uppdateras löpande under året, inför 
förändringar och i samband med strategi- och affärsplanering. 
De största riskerna ses över i samband med strategi och  
affärsplaneprocessen och konkretiseras i form av särskilt 
viktiga åtgärder för att reducera risker. Större risker följs upp 
på varje koncernledningsmöte och rapporteras kvartalsvis till 
styrelsen via Revisionsutskottet i samband med internrevisionen. 
Övriga riskreducerande åtgärder hanteras i linjeorganisationen. 
Den generella arbetsgången vad gäller riskhantering framgår av 
figuren nedan. Under 2019 har riskanalysen förfinats med en tyd
liggjord och variabel risktolerans för de olika riskkategorierna. 
Implementering av detta arbete kommer att ske under 2020.

Arbetsgång för riskhantering

Definiera  
aktuell  

verksamhet

Risk- 
identifiering

Konsekvens- 
uppskattning

Sannolikhets- 
uppskattning

Riskvärdering

Risktolerans- 
kriterier

Överväg/följ upp  
riskminskande  

åtgärder

Exempel på olika typer av riskminskande åtgärder:
• Tekniska lösningar
• Administrativa kontrollrutiner och instruktioner
• Försäkringar
• Överföring av ansvar till annan part
• Undvikande av viss aktivitet/verksamhet

Risk-workshops på ledningsgruppsnivå
Våra riskworkshops är ett exempel på hur risker hanteras på 
ledningsgruppsnivå. Dessa workshops genomförs årligen i de 
olika affärsområdenas ledningsgrupper och även för funk
tioner och sektioner på koncernnivå. Syftet är att identifiera 
och kvantifiera de risker och händelser som potentiellt hotar 
uppfyllandet av Preems affärsmål eller av andra värden. Risker 
och hot identifieras, sannolikheten för inträffande bedöms, 
underliggande orsaker dokumenteras och därefter kvantifieras 
de konsekvenser som riskerna kan komma att få inom katego
rierna hälsa och säkerhet, miljö, produktion, egendom, intäkter/
kostnader och varumärke.

För mer fördjupad information kring hur risker kopplat till  
respektive hållbarhetsområde hanteras, se tabell på sidan 47.
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Index för uppfyllande av Årsredovisningslagens krav gällande hållbarhet
Syftet med indexet är att underlätta för läsaren att hitta var man kan läsa om Preems väsentliga 
risker och övriga upplysningar gällande hållbarhet som krävs enligt Årsredovisningslagen.

Upplysningskrav enligt 
Årsredovisningslagen

Generell
information Miljö

Personalfrågor  
och sociala frågor

Mänskliga
rättigheter Antikorruption

Affärs-
modell

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva företagets 
affärsmodell

Om Preem (s. 6)

Vision och 
strategier (s. 12)

Värdekedjan 
(s. 8) 

Hållbarhets- 
ramverket (s. 14) 

Styrning 
(Policy)

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva den 
styrning (policy) 
som företaget 
tillämpar i frågorna.
inklusive gransknings
förfaranden som har 
genomförts

Styrning, 
uppföljning och 
risker (s. 44)

Klimat (s. 18)

Miljö (s. 38)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara produkter 
(s. 28)

Vision och strategier 
(s. 12)

Styrning, uppföljning 
och risker (s. 44)

Människa och 
säkerhet (s. 32)

Vision och strategier 
(s. 12)

Styrning, uppföljning 
och risker (s. 44)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara värdekedjor 
(s. 40) 

Styrning, uppföljning 
och risker (s. 44)

Etik och  
antikorruption  
(s. 36)

Styrning, 
uppföljning och 
risker (s. 44)

Policy-
dokument

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva den policy 
som företaget tillämpar  
i frågorna

Styrning, 
uppföljning och 
risker (s. 44)

Preems uppförandekod 

Säkerhet, hälsa och 
miljöpolicy

Preems  
uppförandekod

Säkerhet, hälsa 
och miljöpolicy

Preems  
uppförandekod

Preems  
uppförandekod

Affärsmorals
policy 

Resultat  
av policy

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva resultatet 
av policyn

Klimat (s. 18)

Miljö (s. 38)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara produkter 
(s. 28)

Vision och strategier 
(s. 12)

FN:s globala mål (s. 16)

Människa och 
säkerhet (s. 32)

Vision och strategier 
(s. 12)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara värdekedjor 
(s. 40) 

FN:s globala mål (s. 16)

Etik och  
antikorruption  
(s. 36)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Väsentliga 
risker

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva de 
väsentliga risker som 
rör frågorna och är 
kopplade till företagets 
verksamhet som 
sannolikt får negativa 
konsekvenser

Klimat (s. 18)

Miljö (s. 38)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

FN:s globala mål (s. 16)

Omvärldstrender (s. 10)

Människa och 
säkerhet (s. 32)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara värdekedjor 
(s. 40) 

FN:s globala mål (s. 16)

Etik och  
antikorruption  
(s. 36)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Hantering  
av risker

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva hur 
företaget hanterar 
riskerna

Riskhantering  
(s. 46)

Klimat (s. 18)

Miljö (s. 38)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

FN:s globala mål (s. 16)

Omvärldstrender (s. 10)

Riskhantering (s. 44)

Människa och 
säkerhet (s. 32)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Riskhantering (s. 44)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Hållbara värdekedjor 
(s. 40) 

FN:s globala mål (s. 16)

Riskhantering (s. 44)

Etik och  
antikorruption  
(s. 36)

FN:s globala mål 
(s. 16)

Riskhantering  
(s. 44)

Resultat- 
indika-
torer

Hållbarhetsrapporten 
ska beskriva centrala 
resultatindikatorer 
som är relevanta för 
verksamheten 

Mål och utfall  
(s. 49)

Klimat (s. 18)

Miljö (s. 38)

Människa och säkerhet 
(s. 32)

Mål och utfall (s. 49)

Människa och 
säkerhet (s. 32) 

Mål och utfall (s. 49)

Människa och säkerhet 
(s. 32) 

Hållbara värdekedjor 
(s. 40) 

Mål och utfall (s. 49)

Etik och  
antikorruption  
(s. 36)

Mål och utfall  
(s. 49)
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Om redovisningen
Preems styrelse och verkställande direktör avlämnar härmed Preems 
hållbarhetsrapport för 2019 enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Hållbarhetsredovisningen omfattar hela Preem-koncernen. 
Hållbarhetsdata kommer dock inte alltid att presenteras för 
hela koncernen, i dessa fall kommer det att tydligt stå vilka 
bolag uppgifterna avser.

Grunden till redovisningen är Preems hållbarhetsramverk som 
är baserat på en väsentlighetsanalys där Preems mest väsent
liga hållbarhetsområden har identifierats. Läs mer om Preems 
väsentlighetsanalys och hållbarhetsramverk på sidan 14-15.

I redovisningen ingår de delar av verksamheten som har 
störst påverkan på ett hållbarhetsområde. Detta innebär bland 
annat att kapitlet som behandlar Miljö fokuserar främst på raf
finaderiverksamheten och transporter där påverkan på utsläpp 
och till exempel spill är störst. Kapitlet som tar upp Klimat inklu
derar fler delar av värdekedjan, detsamma gäller för Hållbara 

produkter och Hållbara värdekedjor samt Människa och säkerhet 
som samtliga har stor påverkan utanför Preems legala gränser.

Mät och beräkningsmetoder beskrivs vid behov i samband 
med respektive nyckeltal. Måltal och jämförelsesiffror redovi
sas i förekommande fall. Grunddata för Preems nyckeltal och 
statistik är främst hämtade från Preems interna verksamhets
system. Den data som rapporteras avser kalenderåret 2019 om 
inget annat anges.

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 inom områdena miljö, kvalitet, arbetsmiljö, 
kontrollsystem för förnybara drivmedel och EU:s utsläpps 
handelssystem för koldioxid. 

Stabil ekonomi

Hållbar lönsamhet och värdeskapande Enhet 2019 2018 2017 Mål
Nyckeltal för hållbar lönsamhet

Justerat EBITDA MSEK 3 330 3 570 4 188 Mål: 3 706 MSEK
Avkastning på arbetande kapital (ROCE) % 8 12 29 Mål: ROCE medel rullande över 5-årsperiod >15%
Soliditet % 28 44 44 Långsiktigt mål: 35%

Investeringar och FoU kopplat till förnybart eller för minskad 
klimatpåverkan1 

MSEK 269 72 2,5

1)  Investeringar som skapar förutsättningar för förnybar produktion och koldioxidreduktion.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde1 Där påverkan inträffar Enhet 2019 2018 2017 Kommentar
Ekonomiskt värde - genererat:

Intäkter Från kunder MSEK 103 263 104 125 79 057 Nettoomsättning plus intäkter från finansiella 
placeringar

Ekonomiskt värde - fördelat:
Rörelsekostnader Till leverantörer MSEK 89 852 88 046 62 823 Betalningar för material, energi, maskiner, övriga 

rörelsekostnader och externa tjänster
Anställdas löner och förmåner Till anställda MSEK 1 625 1 482 1 339 Totala löner och förmåner inkl. anställdas skatter 

och sociala avgifter
Betalningar till finansiärer Till banker och finansiärer MSEK 4 118 1 619 678 Betald ränta till banker och finansiärer

Betalningar till staten Till samhället MSEK 11 078 11 093 9 833 Skatter t.ex. energiskatt och koldioxidskatt

Justerat resultat2 Till företaget MSEK -3 329 1 886 4 384 Återinvesteringar eller reserver

1)  Tabellen visar faktiska betalningar ur ett kassaflödesperspektiv i enlighet med 
rekommendationer från Global Reporting Initiative.

2) Resultatet 2019 påverkas av den genomförda omfinansieringen

Mål och utfall
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Enhet 2019 2018 2017 Mål
Totala CO2-utsläpp (scope 1, 2, 3) kton 51 901 60 080 56 125 Långsiktigt mål: nettonollutsläpp av CO2  

senast 2045
Klimatpåverkan i anskaffningsfasen

Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3)
Indirekta CO2-utsläpp från råvaruutvinning kton 5 764 7 737 7 037

Klimatpåverkan i verksamheten Långsiktigt mål: nettonollutsläpp av CO2 vid
Direkta CO2-utsläpp (scope 1), totalt kton 1 680 2 161 2 039 raffinaderierna senast 2040
Direkta CO2-utsläpp från produktion, Lysekil (LYR) kton 1 110 1 625 1 578

Direkta CO2-utsläpp från produktion, Göteborg (GOR) kton 570 536 461

Indirekta CO2-utsläpp (scope 2)1 kton

Indirekta CO2-utsläpp, inköpt el, värme och kyla (market based) kton 0,17 0,15 0,16

Indirekta CO2-utsläpp, inköpt el, värme och kyla (location based) kton 44 58 54

Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3), totalt kton 50 221 57 919 54 085

Indirekta CO2-utsläpp från transporter (land, sjötransport, kaj) kton 76 95 82

Transporter (land) kton 6,1 10,8 9,2

Transporter (land) - reducerat utsläpp med certifikat kton -2,1  

Transporter (sjötransport, kaj) kton 72 84 73

Indirekta CO2utsläpp från stationer2 kton 2,01 1,98 2,00

Indirekta CO2-utsläpp från tjänsteresor (tåg, flyg, bil) kton 1,11 1,49 1,13

Klimatpåverkan i användarfasen
Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3) kton

Indirekta CO2-utsläpp från förbränning av fossila bränslen (TTW)3 kton 44 378 50 083 46 963

Klimatnytta genom användandet av förnybara drivmedel
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ (WTW)4 kton 1 988 1 478 1 025
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ (WTW) % 78 80 73 Långsiktigt mål: uppfylla EU:s RED och svensk 

reduktionsplikt

Klimat

1)  Inkluderar elanvändning på raffinaderierna samt el, fjärrvärme och fjärrkyla för depåer 
och kontor. Beräkningarna baseras på leverantörsspecifik emissionsfaktor för el och 
emissionsfaktor medelvärde Sverige (2014) för fjärrkyla och medelvärde Sverige 
(2018) för fjärrvärme. Leverantörsspecifik emissionsfaktor för 2019 var ej tillgänglig vid  
beräkningstillfället och därför användes leverantörsspecifik emissionsfaktor från 2018 
för 2019 års beräkningar. 

2)  Utsläppsberäkningar baseras på data från ca 44 % av Preems svenska stationer och 
33% av Preems norska stationer. Utifrån den data har ett totalt värde extrapolerats.

3)  TTW =Tank-To-Wheel. Värdet för fossila bränslen är baserat på standardvärden  
och försåld volym per bränsletyp.

4)  CO2 besparing för försålda förnybara produkter jämfört med motsvarande fossil 
produkt, WTW = Well-To-Wheel  
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Enhet 2019 2018 2017 Mål
Medarbetares välbefinnande och utveckling

Net Promotor Score (eNPS) 44 46 40
Antal nyanställda antal 138 151 131
Personalomsättning % 1,6 1,5 1,7
Åldersfördelningen på anställda
Under 30 år % 11 12 12
30-50 år % 56 56 57
51-60 år % 28 26 25
Över 60 år % 5 6 6

Anställningslängd 
0-5 år % 39 38 31
6-10 år % 14 14 16
11-15 år % 15 15 16
16-20 år % 9 9 10
Över 20 år % 23 24 27

Engagemangindex (EI)1 82 82 81 Mål 2019: 82
Psykosocialt arbetsmiljöindex (PAI)2 78 79 N/A Mål 2019: 80
Könsfördelning styrelse (män/kvinnor) %/% 100/0 100/0 100/0
Könsfördelning koncernledning (män/kvinnor) %/% 64/36 67/33 62/38
Könsfördelning ledande befattningar (män/kvinnor) %/% 70/30 71/29 73/27 Mål: 50% män och 50% kvinnor år 2023
Könsfördelning tjänstemän (män/kvinnor) %/% 62/38 62/38 60/40 Mål: 50% män och 50% kvinnor år 2023
Könsfördelning kollektivanställda (män/kvinnor) %/% 91/9 92/8 89/11 Mål: 70% män och 30% kvinnor år 2030

Sjukfrånvaro % 2,90 3,10 2,90 Mål: <3%

Hälsa och säkerhet
LWIF - Lost Workday Injury Frequency3 st/milj. tim 0,6 1,3 1,0 Mål 2019: 1,4

All injury Frequency (AIF)4 st/milj. tim 3,9 3,8 N/A Mål 2019: 3,0

Process Safety Event Rate (PSER)5 Tier 1 och 2 st/milj. tim 1,3 1,5 0,9 Mål 2019: 1,4

Människa och  säkerhet

Ansvarsfull aktör

Enhet 2019 2018 2017 Mål
Affärsetik

Andel som har genomgått utbildning "Gåva eller muta - vad gäller?" % 88,0 89,8 74,6 100% av den identifierade målgruppen ska ha gått 
utbildningen vartannat år

1)   EI visar våra medarbetares engagemang utifrån dimensionerna energi och tydlighet.
2)  PAI följer upp den sociala och organisatoriska arbetsmiljön för att på ett tidigt stadie 

fånga upp signaler som kan leda till ohälsa.
3)  LWIF visar frekvensen av frånvaroolyckor, dvs. olyckor som medför frånvaro från 

arbetet under minst ett arbetspass.

4)  AIF visar mindre allvarliga personskador per miljon arbetade timmar.
5)  PSER beräknas som antal anläggningssäkerhetsavvikelser av kategorierna Tier 1 och 

tier 2, dividerat med miljoner arbetade timmar.
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Miljö

Enhet 2019 2018 2017 Mål
Utsläpp till luft, mark och vatten ton

Utsläpp av kväveoxider (NOX) till luft från produktion1 ton 824 876 787
Utsläpp av kväveoxider (NOX) till luft från produktion LYR ton 542 623 573
Utsläpp av kväveoxider (NOX) till luft från produktion GOR ton 282 253 214

Utsläpp av svaveloxider (SOX) till luft från produktion2 ton 772 583 416
Utsläpp av svaveloxider (SOX) till luft från produktion LYR ton 718 552 350
Utsläpp av svaveloxider (SOX) till luft från produktion GOR ton 54 31 66

Allvarliga incidenter inom miljöområdet3 Antal 0 0 0 Mål: Inga allvarliga incidenter inom miljöområdet

Energianvändning inom Preem4 GWh 6 980  9 576  8 910 Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa
Energianvändning utanför Preem GWh 278 347 355

Energianvändning transporter (land och sjö) GWh 241  310  317
Energianvändning transporter (land) GWh 18 34 35
Energianvändning transporter (sjö) GWh 223 276 282

Energianvändning stationer5 Gwh 37 37 38
Energiintensitet, ranking i Västeuropa6

Energiintensitet LYR, ranking i Västeuropa EII  9  Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa.  
Energiintensitet GOR, ranking i Västeuropa EII  3  Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa. 

1)   Utsläpp till luft från produktionsanläggningar från Göteborg och Lysekil.
2)  Utsläpp till luft från processanläggningar.
3)  Mätetalet Allvarlig miljöincident omfattar mätning av större incidenter inom miljöom

rådet som under året lett till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem fälls för brott) 
eller skada på varumärket.

4)  Total energianvändning inom Preem inkluderar Preemraff Göteborg och Lysekil samt 
depåer (förutom en norsk depå där samlagring sker med en annan aktör). Avdrag för 
restvärme som säljs som fjärrvärme. 

5)  Energianvändning för stationer innefattar el-och värmeförbrukning. Energianvänd
ningen baseras på data från ca 44 % av Preems svenska stationer och 33% av Preems 
norska stationer. Utifrån den data har ett totalt värde extrapolerats.

6)  Energiintensitet är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så 
att raffinaderier kan jämföra sin energiintensitet oavsett storlek eller komplexitet. 
Här redovisas rankingen för raffinaderier i Västeuropa som deltog i den så kallade 
Solomonstudien. Skalan går från 0 till 100 där ranking 0 = första plats.

Enhet 2019 2018 2017 Mål

Miljö och social påverkan i leverantörsledet
Fossila bränslen

Produktion av fossila bränslen 000 m3 16 279  18 693  17 375
Leverantörer som godkänt Preems uppförande kod (andel volym)1 % 98 34 18 Mål 2019: 100%
Leverantörer utvärderade utifrån hållbarhet (andel volym)2 % 96 80 70 Mål 2019: 80%

Förnybara bränslen
Produktion av förnybara bränslen 000 m3 204 210 163 Mål: 2030: 5 000 000 m3 förnybar produktion
Andel producerad volym förnybara drivmedel % m3 1,24 1,11 0,93
Andel förnybara bränslen i försäljningen, Sverige % m3 11 8 8
Andel förnybara bränslen i försäljningen totalt % m3 4 3 3
Förnybara råvaror utvärderade utifrån hållbarhet2 (andel volym) % 100 100  100 Mål 2019: 100%
Leverantörer som godkänt Preems uppförande kod (andel volym)1 % 100 100 100 Mål 2019: 100%
Leverantörer utvärderade utifrån håll barhet (andel volym)2 % 99 100 62 Mål 2019: 100%

Hållbart sortiment 
Andel hållbart av sålda artiklar (% av # artiklar) % 13 12  Mål: minst 35%

Hållbara produkter 
Hållbar värdekedja

1)   Leverantörer som godkänt Preems uppförandekod, alternativt skickat in sin egen 
uppförandekod som godkänts av Preem.

2)  Utvärdering utifrån hållbarhet som behandlar områdena mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, korruption och miljö.
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FN-MÅL RELEVANS PREEMS FOKUSOMRÅDEN PREEMS BIDRAG OCH PÅVERKAN

Minimal Hållbara värdekedjor ✚    Preem kan indirekt bidra till fattigdomsbekämpning genom att köpa in råvaror på ett 
hållbart sätt från områden som behöver denna inkomst. 

Medium Hållbara värdekedjor —   Det finns risk att förnybara råvaror för bränslen konkurrerar med landarealer för  
matproduktion.

✚   Preem agerar som ett föredöme i branschen. 

Medium Miljö
Människa och Säkerhet
Ansvarsfull aktör
Hållbara värdekedjor

—   Preems verksamhet innebär vissa risker inom hälsa och säkerhet (inköp, raffinering,  
transport och försäljning).

✚   Genom Preems ambitiösa arbete med hälsa och säkerhet minimerar och hanterar vi 
risker samt bidrar positivt med utbildning och proaktivt hälso och säkerhetsarbete. 
Preems regler kring hälsa och säkerhet gäller för både medarbetare, leverantörer och 
affärspartners.

Minimal Ansvarsfull aktör  ✚   Preem bidrar till utbildning genom program som Mitt Livs Chans och My Dream Now 
samt tillhandahåller industripraktik för gymnasieungdomar i Lysekil.

Medium Människa och Säkerhet ✚   Mångfald och en inkluderande kultur förstärker vår verksamhet. Preem arbetar aktivt 
med en jämnare könsfördelning av kollektivanställda, tjänstemän och chefer, och har 
tydliga mål kring detta. Genom Preems uppförandekod ställer vi krav på våra leve- 
rantörer och accepterar ingen diskriminering, oberoende av orsak.

Låg Miljö
Människa och Säkerhet
Ansvarsfull aktör
Hållbara värdekedjor

—   Preem verkar inte i områden där det råder vattenbrist och det vatten vi använder renas 
väl innan det släpps ut. I värdekedjan finns dock risker kring vattenanvändning, utsläpp 
och spill.

✚   Preem ställer krav genom vår uppförandekod vad gäller miljöfrågor i leverantörsledet 
och utvärderar de råvaror vi väljer att köpa utifrån klimatpåverkan och hållbarhets 
perspektiv.

Hög Miljö
Ansvarsfull aktör
Hållbara produkter
Hållbara värdekedjor

—   Raffinering innebär hög energianvändning och Preem jobbar ständigt med att effekti- 
visera energianvändningen samt att hitta förnybara alternativ för energianvändning.

✚   Genom att storskaligt satsa på förnybara drivmedel och hållbara leverantörskedjor 
bidrar Preem till ökad produktion av hållbar energi med reducerad klimatpåverkan.

✚   Preem har ett ansvar för energisäkerheten i Sverige genom att upprätthålla bered
skapslager av bränslen. 

Hög Stabil ekonomi
Miljö
Ansvarsfull aktör
Människa och Säkerhet
Hållbara värdekedjor

✚   Preem bidrar till tillväxt genom att vara ett av Sveriges största exportföretag, en av de 
största skattebetalarna och genom att producera 50 procent av landets drivmedel. 
Preem ställer gradvis om produktionen till ny innovativ produktion av hållbara, förny bara 
bränslen.

—   Preem köper in råvaror från olika delar av världen där det finns utmaningar gällande 
arbetsförhållanden i leverantörsledet.

✚   Preem ställer krav kring drägliga arbetsförhållanden både i vår egen verksamhet och i 
leverantörsledet genom vår uppförandekod.

Hög Klimat
Hållbara produkter
Hållbara värdekedjor

✚   Preems satsning på förnybara drivmedel bidrar till innovativa lösningar för att minska 
klimatpåverkan. Innovativa satsningar som CCS kan också leda till minskad klimat- 
påverkan från vår industri.

✚   Preem har ett ansvar för energisäkerheten i Sverige genom att upprätthålla ett pålitligt 
och stabilt beredskapslager av bränslen och är genom våra fartyg en del av den 
svenska handelsflottan. 

Preems bidrag och påverkan på samtliga FN:s globala mål
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FN-MÅL RELEVANS PREEMS FOKUSOMRÅDEN PREEMS BIDRAG OCH PÅVERKAN

Låg Hållbara värdekedjor 
Människa och Säkerhet

—   Det finns risk för att vi indirekt stödjer regimer, som inte jobbar för att uppnå ökad  
jäm likhet, genom inköp av råvaror från dessa regioner.

✚   Genom att utvärdera både råvaror och leverantörer utifrån ett hållbarhetsperspektiv 
samt följa regler kring internationell handel minskar Preem riskerna för att stödja  
regimer som inte verkar i enlighet med FN.

✚   Preem bidrar till målet genom att aktivt arbeta för inkludering och mot diskriminering  
i alla former inom Preem.

Medium Miljö —   Preems produkter påverkar luftkvaliteten negativt vid användning inom till exempel 
transportsektorn.

—   Preems produktion ger utsläpp till luft. Utsläppen regleras genom miljötillstånd och  
har minskat dramatiskt över tid. 

✚   Preems raffinaderier släpper ut betydligt mindre än ett genomsnittligt raffinaderi i 
Europa.

Medium Ansvarsfull aktör
Miljö

—   Preems verksamhet innebär utmaningar kring hållbar konsumtion av ändliga resurser.  
Vi behöver ständigt arbeta med att förbättra och effektivisera vårt resursutnyttjande, 
kemikaliehantering, energianvändning och erbjuda våra kunder hållbara val.

✚   Genom Preems strategiska satsning på förnybara drivmedel bidrar vi till en mer hållbar 
konsumtion och produktion.

Hög Klimat
Miljö
Ansvarsfull aktör
Hållbara produkter
Hållbara värdekedjor

—   Preems värdekedja ger stora koldioxid utsläpp vid produktion och särskilt vid  
användning av fossila bränslen.

✚   Preems satsning på förnybara drivmedel innebär stora möjligheter att förbättra  
transportsektorns totala klimatpåverkan.

✚   Preems satsning på att fånga in och lagra koldioxid förväntas leda till minskad  
klimat påverkan från vår produktion. 

Medium Miljö
Hållbara värdekedjor

—   Preems verksamhet innebär vissa risker kring utsläpp till närliggande kustområde samt 
i samband med sjötransport. Det ställs höga krav på Preem genom våra miljötillstånd 
som vi följer.

✚   Genom utvecklade rutiner samt vår uppförandekod kan vi bidra till att förebygga  
och minska föroreningar i havet, både från vår egen verksamhet och i leverantörs 
ledet. Vi ställer till exempel långtgående krav på de rederier och båtar som utför våra 
sjötransporter, bland annat för att undvika utsläpp/spill till haven.

Medium Miljö
Hållbara värdekedjor

—   I takt med att efterfrågan av förnybara råvaror ökar, ökar också risken för att dessa 
utvinns på ett icke hållbart sätt, som till exempel genom skövling av regnskog för  
utvinning av palmolja.

✚   Genom Preems uppförandekod ställer vi tydliga krav på hållbarhet för våra förnybara 
råvaror. Vidare använder vi restprodukter från skogsindustrin vilket optimerar deras 
resursanvändning. Vi säkerställer att de leverantörer vi jobbar med också arbetar på 
ett hållbart sätt. 

Låg Ansvarsfull aktör
Hållbara värdekedjor

—   Preem köper in råvaror från regioner med utmaningar kring hantering av mänskliga  
rättigheter och korruption.

✚   Genom Preems uppförandekod ställer vi krav på våra leverantörer kring hållbarhets-
aspekter såsom mänskliga rättigheter och korruption.

Låg Ansvarsfull aktör
Hållbara värdekedjor

✚   Preem handlar råvaror från många områden i världen och bidrar till ekonomisk  
utveckling i dessa regioner. Framöver förväntar vi oss att ta en aktiv roll i att  
etablera nya strömmar av förnybara råvaror, vilket kan bidra positivt till fattiga  
länders utveckling.
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Kontakt
Frågor om Preems hållbarhetsarbete kan ställas till:
Telefon: +46 (0)10-450 10 00
Epost: press@preem.se

Produktion: Preem i samarbete med Narva

Foto: Patrik Johäll (sidorna 1, 2, 3, 6, 10-11, 17, 25, 26, 28, 30–31, 35, 36, 42 och 45), Emil Andersson (sidan 5), Anna Sigvardsson  
(sidorna 2, 22 och 23),  Lena Göransson (sidorna 3 och 33), bildbyrån Shutterstock (sidorna 3 och 39) samt Matthew Smith/  
Unsplash (sidan 2).
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Tryck: Holmbergs i Malmö AB, Malmö, 2020

Preem AB, 112 80 Stockholm
Besöksadress: Warfvinges väg 45
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Preem AB, 112 80 Stockholm       Besöksadress: Warfvinges väg 45       Tfn: +46 (0)10 450 10 00       preem.se

SUSTAINABLE 
BRAND INDEX

Mest hållbara företaget i branschen 2019 
Preem har återigen utsetts till drivmedelsbranschens mest 
hållbara varumärke inom både B2B och konsumentsektorn  

enligt undersökningen Sustainable Brand Index, som  
årligen listar Sveriges mest hållbara varumärken.

Vill du läsa rapporten på din skärm?
Scanna QRkoden med din smartphone 
eller surfplatta och öppna sedan pdf:en.
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