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Tunga investeringar 
i  förnybara drivmedel
Preem ska bli världens första klimatneutrala petroleum- och  biodrivmedelsföretag. 
Vårt mål är att ha nettonollutsläpp vid våra produktionsanläggningar år 2040 
och skapa en klimatneutral  värdekedja senast år 2045. För att klara detta krävs 
 investeringar och nytänkande. Här presenteras ett axplock av årets viktigaste 
 händelser.
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Ny anläggning för  
pyrolysolja
Byggnationen av en ny anläggning i Gävle påbörjades 
under året som ska framställa icke-fossil pyrolysolja 
från sågspån. I Piteå färdigställdes en anläggning för 
framställning av råtalldiesel. Detta är exempel på hur vi 
ökar produktionen av förnybara drivmedel, för att nå 
målen om nettonoll utsläpp vid egna anläggningar år 
2040 och i hela värdekedjan innan år 2045.

s. 4

Stabil ekonomi
För att kunna möta samhällets 
efterfrågan på hållbara  bränslen 
och nå våra klimatmål krävs 
 gröna investeringar. 

s. 20

Utmaningar under 
pandemin
Under covid-19-pandemin har Preem balan- 
serat sitt ansvar för att säkerställa att vi på ett 
säkert sätt kan producera de drivmedel som 
samhället behöver, med att samtidigt säker-
ställa trygga arbetsplatser och drivmedels-
stationer för medarbetare och kunder.    

s. 12

Hänt under året

Hänt under året

477 MSEK
totala investeringar för 
minskad klimatpåverkan

Vårt hållbarhets-
ramverk
Genom att paketera våra väsent- 
liga hållbarhetsfrågor i ett  
hållbarhetsramverk underlättas 
kommunikationen och styrningen 
av vårt hållbarhetsarbete. Ram-
verket består av sju fokusområden 
som alla beskrivs i ett eget avsnitt 
i vår hållbarhetsredovisning. 

s. 17

2. Preem 2020



Pilotanläggning för 
koldioxidinfångning
En stor pilotanläggning för koldioxidinfångning av rökgaser har 
tagits i drift i Lysekil. Genom infångning och lagring av koldioxid 
kan vi minska utsläppen till atmosfären och agera kolsänka. 

s. 28

Snabbt ökad 
 produktion genom 
samprocessning
Samprocessning av råolja och 
förnybara råvaror är ett sätt att 
nyttja befintliga anläggningar 
och snabbt öka produktionen av 
förnybart. I SynSat-anläggningen 
vid Preemraff Lysekil samproces-
sas upp till 5 procent rapsolja 
med råolja i ett första provsteg.

s. 29 Restprodukter blir biodrivmedel
Preem använder restprodukter som råtalldiesel från skogsindustrin  
och animaliska fetter från livsmedelsindustrin. Vi har också börjat  
använda rapsolja från jordbruksindustrin. Produkterna som produceras 
på vårt raffinaderi i Göteborg har en koldioxidreduktion på över  
90 procent, jämfört med ett fossilt drivmedel.

 s. 38

En viktig samhällsaktör 
Med Sveriges två största produktionsenheter för bränsle, drivmedel  
och energi har Preem en viktig samhällsroll att fylla. Utan våra produkter 
och leveranser stannar livsviktiga funktioner i Sverige. Vi är också en 
viktig del av Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

 s. 43

Hänt under året

5 miljoner
kubikmeter förnybara 
drivmedel år 2030

Planen är att ha en  
fullskalig CCS-anläggning 
i drift år 2025.
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Ett utmanande år  
med många ljusglimtar
Året 2020 har inte varit som andra år. Mycket talar för att det är ett år som 
kommer att hålla sig kvar i våra minnen länge. Året har präglats av betydande 
utmaningar och uppoffringar – men också intressant utveckling och spännande 
möjligheter. Jag kunde inte ha fått en mer spännande start som ny VD på Preem. 

Vi gick in i året efter att ha genomfört Preems största re-
visionsstopp någonsin av raffinaderiet i Lysekil. Stoppet 
innebar att vi vid sidan av underhåll och lagstadgade 

inspektioner kunde förbereda vissa delar för förnybar produk-
tion. Det medförde att vi i november 2020, för första gången, 
kunde omvandla förnybar råvara till diesel på Preemraff Lysekil.
 
Turbulent omvärld med priskrig och virusutbrott 
I början av året såg vi en betydande turbulens på råvarumark-
naden med sjunkande priser på råolja, och i mars kom en av de 
största prisnedgångarna på årtionden. Orsaken var till stor del 
en global överproduktion av olja då Saudiarabien och Ryssland 
inledde ett priskrig. Parallellt sjönk efterfrågan på oljebaserade 
produkter kraftigt i och med det globala utbrottet av covid-19, 
och under april handlades amerikansk råolja till negativa priser. 

Vi insåg snabbt att dessa faktorer skulle få betydande 
ekonomiska konsekvenser runtom i världen och för oss som 
företag. För att hantera detta har vi under året jobbat för att 
minska våra omkostnader och vissa investeringar. Detta för 
att agera ekonomiskt ansvarsfullt och säkerställa ett fortsatt 
lönsamt Preem, som kan fortsätta omställningen till storskalig 
produktion av förnybara drivmedel. 

Säkerhet först
Preem sätter alltid säkerhet först. Därför är det extra glädjande, 
ett år som detta, att vi uppvisar ett av de bästa resultaten  
någonsin inom person- och anläggningssäkerhet med väldigt 
få händelser. Ett fint kvitto på att vi är ansvarstagande och att 
vår strävan att skapa en säker arbetsplats är på lika hög nivå 
trots en turbulent omvärld.

Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil
En av de mest omtalade frågorna i Sverige under året har varit 
Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil. I början 
av mars skedde förhandlingar i Mark- och miljööverdomstolen. 
Domstolen återkom i juni med beskedet att den ansökta verk-
samheten vid Preems raffinaderi i Lysekil var tillåtlig. Besluts- 
underlaget gick sedan vidare till regeringen för slutligt beslut  
i frågan.

Under tillståndsprocessen hade förutsättningarna för projektet 
försämrats radikalt och baserat på en sammanvägning av 
projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet tog Preems 
styrelse, i slutet av september, beslutet att dra tillbaka miljö-
ansökan. Beslutet innebär att resurser istället koncentreras till 
Preems övriga utvecklingsprojekt för förnybar produktion vid 
våra raffinaderier i Lysekil och Göteborg.

Satsningar på storskalig förnybar produktion
För att upprätta storskalig produktion av förnybara drivmedel 
vid raffinaderiet i Lysekil, ansökte vi under hösten, genom en 
ändring av raffinaderiets miljötillstånd, om en ombyggnation  
av den existerande så kallade Synsat-anläggningen, som idag 
producerar diesel, miljöklass 1. Ombyggnationen, som innebär 
att vi kan producera upp till 950 000 kubikmeter förnybara 
bränslen, beräknas minska klimatutsläppen med upp till 1,7  
miljoner ton koldioxid årligen i användarledet. Under november  
kunde vi för första gången och i mindre skala, omvandla förnybar 
råvara till diesel i Synsat-anläggningen på raffinaderiet Lysekil.

Vid vårt raffinaderi i Göteborg finns vår Green Hydro 
Treater-anläggning (GHT), som byggdes om för att öka dess 
förnybara produktion. I anläggningen, som bland annat om-
vandlar råtalldiesel till förnybar diesel, ökades kapaciteten med 
40 procent från 230 000 kubikmeter till 320 000 kubikmeter 
förnybar diesel per år.

Under året togs även det första spadtaget till Pyrocells  
anläggning vid Setra Kastets sågverk i Gävle. Pyrocell, som  
Preem äger tillsammans med träindustriföretaget Setra Group, 
ska framställa icke-fossil pyrolysolja som råvara för framställ-
ning av förnybara drivmedel.

På SunPine i Piteå har ytterligare en anläggning för fram-
ställning av råtalldiesel färdigställts. Genom investeringen  
på 400 MSEK kan produktionen av råtalldiesel öka till cirka  
150 000 kubikmeter per år. Råtalldiesel används som råvara  
i Preems drivmedel Preem Evolution Diesel.

Sveriges största pilotanläggning för infångning av koldioxid 
startade under året vid vårt raffinaderi i Lysekil. Pilotprojektet 
ska utvärdera hela värdekedjan, från infångning till lagring,  
och är ett samarbete med Chalmers, Sintef, Aker Solutions  

VD-ord

VD-ord
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och Equinor. Projektet utförs med stöd från Energimyndigheten 
samt CLIMIT. 

Nytt samarbete på stationssidan
Vid Preems automatstation på Sätrahöjden i Gävle ska Coop 
Mitt AB etablera den första obemannade butiken som kommer 
att vara öppen dygnet runt. Det här innovativa pilotprojektet 
syftar till att erbjuda en enklare och mer lättillgänglig
shoppinglösning för konsumenten.  

Inbromsad ekonomi och påbörjad organisationsöversyn
Försäljningsintäkterna för Preem minskade under 2020 till  
58 190 MSEK, från 84 694 MSEK föregående år, en minskning 
med 31 procent. Det operativa resultatet, justerad EBITDA,  
sjönk till 1 960 (3 330) MSEK. Pandemin har lett till en kraftig  
inbromsning i den globala ekonomin, vilket har påverkat efter-
frågan på raffinerade produkter och medfört ett hårt tryck  
på hela vår bransch.

Det kommer att dröja innan marknadens efterfrågan är 
tillbaka. Därför beslutades att ett varsel var nödvändigt för att 
säkerställa bolagets fortsatta lönsamhet och möjliggöra vår 
omställning. Varslet kommer inte att påverka vår produktions-
kapacitet eller den bemanning som behövs för att upprätthålla 
verksamheten på ett driftsäkert sätt. 

Trots inbromsningen i den globala ekonomin är Preem ett 
ekonomiskt solitt företag med en stabil finansiell situation, och 
vi är väl positionerade inför framtiden.

Preems fantastiska medarbetare
Vårt bolag är summan av alla kompetenta och engagerade indi-
vider som arbetar tillsammans för vår omställning. Det är därför 
extra tråkigt att behöva varsla medarbetare om uppsägning.

Den pågående pandemin har skapat en rad utmaningar 
för oss alla. Det gör det extra imponerande att se hur Preems 
medarbetare agerar gentemot varandra och mot kunder och 
samarbetspartners. Ett sådant exempel är Preem Ullevi, som 
fick utmärkelsen Sveriges bästa station 2020, tack vare sin 
höga standard och medarbetarnas starka kundfokus.

Preems varumärke har, trots omfattande politisk diskussion 
om vår utbyggnad i Lysekil, visat sin styrka. Vi utsågs bland 
annat till branschens mest hållbara varumärke för tredje året i 
rad, enligt hållbarhetsundersökningen Sustainable Brand Index 
2020, som årligen rankar Sveriges mest hållbara varumärken.

Vi står väl rustade för framtiden
Preems framtida satsningar är ett av de viktigaste industriprojek-
ten i branschen. Vår utökade förnybara produktion kommer att 
spela en central roll i att Sverige når de uppsatta klimat målen.

Våra ambitiösa mål, att ställa om vår verksamhet för stor-
skalig produktion av förnybara drivmedel, innebär att vi är väl 
positionerade för att möta framtiden. Min första tid som VD 
för Preem har varit händelserikt och inte utan utmaningar. Men 
jag är övertygad om att vår hållbara strategi, vår innovativa 
förmåga och våra fantastiska medarbetare kommer att göra att 
vi tillsammans lyckas med omställningen av Preem.

Magnus Heimburg
VD och koncernchef

VD-ord

Våra ambitiösa mål  
att ställa om vår 
verksamhet för  
storskalig produktion 
av förnybara driv- 
medel innebär att vi är 
väl positionerade för 
att möta framtiden.
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Vi vill leda omvandlingen 
till ett hållbart samhälle  
Vår verksamhet har stor inverkan på många olika delar av samhället. Därför är vår 
vision både viktig och relevant – att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle. 
Preems viktigaste bidrag i denna omvandling är att möta efterfrågan på hållbara 
produkter och säkerställa en produktion i världsklass. På så vis bidrar vi till ett 
långsiktigt värdeskapande för samhället, för våra kunder och för Preem.

Om Preem

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 68,2 miljarder SEK för  

helåret 2020
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Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vi förädlar 
och säljer fossila och förnybara drivmedel, eldnings- och 
smörjolja samt andra produkter till företag och privat- 

personer. Preems två raffinaderier i Göteborg och Lysekil 
räknas till de mest energieffektiva och moderna i Europa. De är 
igång 24 timmar om dygnet under årets alla dagar. Tillsammans 
svarar de för cirka 80 procent av den svenska raffinaderikapa-
citeten och cirka 30 procent av den nordiska. Raffinaderierna 
har en total raffineringskapacitet på över 18 miljoner kubikmeter 
råolja och förnybara råvaror per år. Sju av tio godstransporter  
i Sverige kör på vår diesel och nästan hälften av Sveriges 
industriföretag får värme och energi från Preem. Vi producerar 
förnybara drivmedel sedan tio år och står inför en storskalig 
omställning från fossilt till förnybart.  

Vi har drygt 1 500 anställda, varav 1 100 arbetar vid raffina-
derierna. Tillsammans med våra återförsäljare och samarbets-
partners är vi över 3 000 medarbetare som dagligen möter 
kunder under Preems varumärke. Allt vi gör utgår från våra 
värderingar; ansvarstagande, nyskapande och inkluderande.  

 
Vår affärsidé och verksamhet 
Vi ska 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.  

Vår verksamhet omfattar inköp och förädling av råvaror, 
depåverksamhet och försäljning av produkter. Preem är inte 
engagerade i oljeutvinning och därför inte bundna till några 
specifika oljefält eller leverantörer. Vi är fria att köpa in råolja 
och förnybara råvaror från hela världen, som via miljöanpassade 

fartyg transporteras till våra raffinaderier. Råvarorna som för-
ädlas säljs som drivmedel, eldnings- och smörjolja samt andra 
produkter till såväl företag som privatpersoner. Försäljningen 
av våra produkter på den svenska marknaden sker bland annat 
via Preems rikstäckande stationsnät med drygt 520 tankställen 
för privat- och yrkestrafik samt via certifierade återförsäljare. 
I Norge sker försäljning främst via återförsäljare samt via egen 
direktförsäljning för bulk. En stor del av vår produktion 
exporteras till den internationella marknaden, främst till 
nordvästra Europa. Det gör Preem till ett av Sveriges största 
exportföretag.   

Distributionen av våra produkter sker genom ett nätverk  
av depåer. Preem äger depåer i Göteborg, Helsingborg,  
Karlshamn, Norrköping och Gävle. I Norge samt för depån i 
Piteå har vi avtal med externa aktörer. För att optimera logistik 
och minimera transporter finns även ett utvecklat samarbete 
med övriga depåägare över hela Sverige och Norge.  

 

Preems förnybara omställning är avgörande 
för att nå klimatmålen   
Koldioxidutsläppen från vår värdekedja överstiger Sveriges 
totala territoriella utsläpp och vår verksamhet har stor inverkan 
på många olika delar av samhället. Därför är vår vision om att 
leda omvandlingen till ett hållbart samhälle både viktig och 
relevant. Visionen manifesteras genom vår strategi (läs mer på 
sidan 14) och våra mål, för att skapa en klimatneutral värdekedja 
senast 2045.  

Vår förnybara omställning är helt avgörande både för vår 
långsiktiga konkurrensförmåga, möjligheterna för andra företag 
och verksamheter att nå sina klimatmål, men även för Sverige att 
nå de svenska klimatmålen. Genom att ställa om raffinaderierna 
från fossilt till förnybart möjliggör vi en livskraftig raffinaderi-

verksamhet också i en hållbar framtid. Vägen dit saknar inte 
utmaningar. Stödjande beslut, lagändringar, styrmedel, incita-
ment, stöd samt effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser 
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 hållbara inhemska råvaror, bidrar vi till 
svensk självförsörjning av bränslen. Vårt mål är att producera 
fem miljoner kubikmeter förnybara drivmedel år 2030, vilket 
förväntas täcka det svenska behovet av förnybara drivmedel.  

Försäljning 2020
Per kundkategori, m3

n Export 56%
n Storkunder 30%
n Återförsäljare 7%
n Drivmedelsstationer 7%
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Från råvara till tank 
Preem köper in råolja och förnybara råvaror från hela världen och transporterar 
råvarorna till våra raffinaderier i Göteborg och Lysekil. Där förädlas råvarorna till 
färdiga produkter som sedan säljs i Sverige och Norge samt exporteras till den 
internationella marknaden.

Vad vi görVad vi behöver 

Preems värdeskapande 

Delägare i SunPine, 
Biozin Holding och 
Pyrocell

Förnybara råvaror

Färdiga förnybara produkter

Råolja

PreemLeverantörer

Förbehandling

Transport till depåTransport Raffinering

Råvaror
15 000 000 kubikmeter
fossila råvaror/år 
300 000 kubikmeter 
förnybara råvaror/år

Kompetenta medarbetare
Drygt 1 500 medarbetare

Finansiellt kapital
10 900 MSEK eget kapital
23 500 MSEK rörelsekapital

Anläggningar
2 raffinaderier
1 hamn
6 depåer
520 tankställen

Om Preem
Preem är Sveriges ledande 
företag för produktion av 
drivmedel. Vi bedriver för- 
säljning 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.

Strategi
Vår strategi bygger på en 
omställning från fossilt till 
förnybart. Vi driver omställning 
till förnybara värdekedjor 

Intellektuellt kapital
Ny teknik för förnybara råvaror  
Ny teknik för att bli klimat- 
neutrala (till exempel 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.

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  
drivmedelsbransch.

Investeringar för minskad 
klimatpåverkan
Investeringar som möjliggör  
vår omställning till ökad förnybar 
produktion. Under 2020 har vi 
investerat totalt 477 miljoner i  
vår omställning, vilket motsvarar  
50 procent av våra totala 
investeringar under året.

Värdekedja
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Skapat värde för samhälletVad vi skapar

Preems värdeskapande 

Samhället

Export
främst till 
nord västra Europa

Drivmedels  stationer  
i Sverige och Norge

Företags kunder 
i Sverige och Norge

KunderPreem

Lagring och blandning

Produkter
16 279 000 kubikmeter  
fossila bränslen
204 000 kubikmeter  
förnybara bränslen
1 820 000 kubikmeter  
Miljöklass 1 (MK1) diesel
Första Svanenmärkta  
dieseln i världen
Fjärrvärme

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

Finansiellt resultat
3 403 MSEK, bruttoresultat 

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

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

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

Ekonomiskt fördelat värde
1 469 MSEK löner, förmåner  
till medarbetarna
89 852 MSEK betalningar  
till leverantörer
11 078 MSEK skatt till staten/
samhället

FN:s globala mål  
Både positiv och negativ 
påverkan på FN:s globala mål, 
se sidan 18–19

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

Arbetstillfällen
Skapar arbetstillfällen och 
levande lokalsamhällen
Nya gröna leverantörskedjor

Hälsoeffekter
Lägre koncentration aromater 
och svavelutsläpp genom  
MK1 diesel 
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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 i framtiden.

Teknikutveckling och 
 elektrifiering

2 Skiftet från fossila till förnybara energikällor påverkar alla 
delar av energibranschen. Tekniken bakom sol- och vind- 
kraft blir allt bättre och billigare. I majoriteten av världens 

länder ligger kostnaderna för nyinstallerad sol- och vindel på nivåer 
under fossilbaserad el. 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. EU:s utsläppskrav för vägfordon 
tvingar fram en omställning inom fordonsindustrin mot elektrifiering, 
men det tas nu även initiativ kring vätgas och bränslecellsteknik 
framför allt bland tillverkare av tunga fordon. Flygresor sker idag 
nästan uteslutande med hjälp av fossilt bränsle, men olika aktörer 
driver nu på mot en utveckling av både el och vätgas som 
alternativa energikällor. Även om vätgas fortfarande ligger långt 
fram i tiden kan elflyg komma att lanseras på inrikesmarknader för 
reguljär trafik med mindre flygplanstyper och för kortare distanser 
inom en femårsperiod. Inom sjötransporter har den internationella 
sjöfartsorganisationen (IMO) intensifierat arbetet med att sätta 
upp mål med efterföljande regleringar för att minska utsläppen av 
växthusgaser. Detta kommer att leda till en utveckling av tekniker 
och bränslen för framtida sjöfart där förnybara drivmedel, eldrift 
och vätgas kommer att vara alternativ för att uppfylla ställda krav.

Mellanstatliga avtal och 
 nationella regelverk  

1 Världen står inför en stor samhällsomställning. Klimatföränd-
ringarna står högt upp på agendan och debatten intensifieras 
i hela världen, på den politiska arenan såväl som bland 

allmänheten. Parisavtalet, det klimatavtal som världens länder 
enades om 2015, är utgångspunkten för en global omställning med 
syftet att begränsa den globala uppvärmningen. Allt fler länder 
sätter nationella riktlinjer och strategier för att begränsa klimat- 
förändringarna i linje med Parisavtalet. EU har med initiativet 
European Green Deal tydliggjort att klimatfrågan är ett prioriterat 
område som också kommer att vara centralt i återhämtningen  
från pandemin. 

Den globala pandemin har påskyndat den politiska drivkraften 
och den sociala medvetenheten att fasa ut fossil energi. EU strävar 
mot att vara klimatneutralt senast 2050 och kommissionen har lagt 
fram ett förslag till en europeisk klimatlag för att göra det politiska 
åtagandet till en rättslig skyldighet och ett incitament för investe- 
ringar. För att nå målet krävs åtgärder inom alla ekonomiska 
sektorer och en omställning av EU:s ekonomi för en hållbar framtid är 
nödvändig. Den svenska regeringens Klimatpolitiska Handlingsplan 
innehåller totalt 132 punkter för hur Sverige ska uppnå det uppsatta 
klimatmålet – klimatneutralitet 2045. Som en del av det har reduk- 
tionsplikten fastställts, vilket innebär att alla drivmedelsleverantörer 
varje år, och i allt högre grad, måste minska växthusgasutsläppen 
från bensin och diesel, och från 2021 även från flygbränsle.

Sveriges klimatmål:
Nettonollutsläpp

år 2045

Energisektorn samt olje- och drivmedelsindustrin befinner 
sig i en stor omställning driven av ett ökat fokus på klimat-
förändringarna och koldioxidutsläpp. Covid-19 har pressat 

ned den globala efterfrågan på raffinerade produkter och satt 
industrin under en än hårdare press, vilket har inneburit en ökad 
takt av framför allt den gröna omställningen och digitaliseringen 
av samhället. Låga fossila marginaler får allt fler aktörer att över-
ge fossila råvaror för att istället fokusera på förnybara volymer 
med högre lönsamhet och hållbarhet över tid.  

Omvärldstrender

Omvärldstrender
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Förnybara drivmedel och 
 klimatomställningen 

3 Elektrifieringen är en viktig del av omställningen, men den har sina 
begränsningar, inte minst vad gäller den tunga trafiken. För sjöfarten 
och flyget kommer det att ta en längre tid att konvertera till 

alternativa energislag. Det kommer därför att finnas ett beroende av 
förnybara flytande bränslen under en lång tid framöver. För att klara de 
globala och nationella klimatmålen behövs en bred uppsättning av hållbara 
förnybara drivmedel, exempelvis förnybara drivmedel av restprodukter från 
det svenska skogs- och lantbruket. 

Befintlig infrastruktur i form av raffinaderier, depåer och stationer, i 
kombination med att produkterna kan användas i befintliga motorer och 
branschsektorer, gör att förnybara flytande drivmedel är det mest effektiva 
sättet att minska utsläppen från transportsektorn här och nu. 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  
strategier
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Preems dubbla ansvar i en värld 
påverkad av covid-19

Preem har tagit pandemins spridning över världen på största allvar.  
Vi har följt situationen noga och vidtagit åtgärder för att alla våra 
medarbetare och besökare ska känna till vår hantering och vara 
trygga på våra arbetsplatser och stationer. Vårt dubbla ansvar, att 
säkerställa energiförsörjning samtidigt som vi bidrar till minskad  
smittspridning, har varit fokus i vår hantering av pandemin.

Leveranssäkerhet och samhällsansvar
De allra viktigaste samhällsfunktionerna måste fungera även under en 
kris och vid omfattande störningar måste energiförsörjningen till dessa 
säkras, bland annat genom tillgång till bränsle. Preem står för en bety-
dande del av Sveriges energiförsörjning och är en del av den svenska 
krisberedskapen. Produktion och leverans av varor till våra kunder och 
stationer har under året kunnat genomföras enligt plan. För att minimera 
risken för eventuella störningar har vi haft dagliga avstämningar med 
våra transportörer, samt haft beredskapsplaner på plats för att vara 
förberedda att hantera en förändrad situation.

Preem har dubbla ansvar som företag. Dels att verka för att minska 
smittspridningen i samhället i stort och bland våra medarbetare, dels att 
säkerställa att vår verksamhet, produktion och leverans av varor till våra 
kunder fungerar.

– Vi har befunnit oss i en situation som på många sätt är ny och ovan 
för oss alla. Under året har vi balanserat dessa två ansvar noggrant 
för att säkerställa att vi på ett säkert sätt kan producera de drivmedel 
som samhället behöver, och samtidigt säkerställa trygga arbetsplatser 
och stationer med åtgärder för att minska risken för smitta, säger Malin 
Hallin, chef Säkerhet, hälsa och miljö på Preem.

Myndigheternas rekommendationer 
Preems hantering av covid-19 har hela tiden utgått från myndigheternas 
rekommendationer i respektive land och ort. Preem har verksamhet 
på flera orter i Sverige, liksom verksamhet i Norge. I vår verksamhet 
finns även kontaktpunkter med inkommande fartyg från andra delar av 
världen. Förberedelse för hantering av eventuell smitta hos mottagande 
fartyg i vår hamnverksamhet var prioriterat från start med en framtagen 
rutin redan i början av mars. Företagshälsan fanns som rådgivande part 
i denna process, bland annat för att samordna kontakt med Räddnings-
tjänsten och övriga kontaktvägar vid eventuella smittfall. 
Även Preems verksamhet i Norge har följt myndigheternas rekommen-
dationer och agerat i enlighet med riktlinjer från Regjeringen, Helse- og 
omsorgsdepartementet samt Folkehelseinstituttet. 

– Preems ledningsgrupp har följt utvecklingen av pandemin noga 
under året och löpande diskuterat hur vi kan stötta alla delar av verk-
samheten givet rådande förutsättningar. Vi har gjort krisövningar och 
formulerat olika scenarion för att vara förberedda. Ledningsgruppen  
har tillsammans med Företagshälsan kontinuerligt bevakat utvecklingen 
och vidtagit nödvändiga åtgärder, fortsätter Malin Hallin.

Medarbetarnas säkerhet
Det är centralt att alla Preems medarbetare känner sig säkra på sin 
arbetsplats. Redan i mars 2020 vidtogs flera interna åtgärder för att 
minska smittorisker och möjliggöra en säker arbetsplats. I operativ miljö 
fokuserade vi på att anpassa lokaler, öka avståndet rent fysiskt, säkra 
rutiner för entreprenörer och hemvändande från riskområden, samt att 
flytta möten och samtal till digitala miljöer där så varit möjligt. Sedan 
mitten av mars har Preem rekommenderat medarbetare, vars arbets- 
uppgifter så tillåter, att arbeta hemifrån för att skydda de kollegor som  

måste vara på arbetsplatsen. Vi har hanterat det som en fråga om  
säkerhet och att säkra fortsatt drift i vår verksamhet. 

– Under året har vi kommunicerat vår hantering i regelbundna inter-
valler för att skapa tydlighet i kommunikationen och ge motivation i en 
oviss tid. Vi har haft samma hantering gällande hemarbete och utökad 
digital närvaro under hela året, utan större avbrott eller förändringar.  
Vår hantering har bland annat följts upp genom att analysera belägg-
ningsgrad via inpasseringssystemet på våra olika arbetsplatser, säger 
Ylva Nyberg, chef Kommunikation och HR på Preem.

Inför sommaren och semesterperioden genomförde Företagshälsan 
antikroppstester i mycket begränsad omfattning för kritiska nyckelpositio-
ner inom vår verksamhet som behövde vara fysiskt på arbetsplatsen. Syftet 
var att säkra närvaro av minimibemanning i den operativa verksamheten.

Det som hänt under året har påverkat Preems medarbetare på flera 
sätt. Att inte beträda arbetsplatsen vid minsta symptom har inneburit 
en något högre korttidsfrånvaro i produktion och rekommendationen 
om hemarbete har ökat behovet av stöd kring ergonomi, engagemang 
och samhörighet. Vi har kontinuerligt följt upp hur våra medarbetare 
påverkas av hemarbete. Där har medarbetarundersökningar, kommuni-
kation, digitala föreläsningar och samlingssida för covid-19 på intranätet 
spelat en stor roll. Den fysiska distanseringen har även ställt höga krav 
på chefer och ledare att följa upp hur medarbetare mår och hur arbetet 
fungerar genom täta avstämningar och regelbundna skyddsronder, såväl 
i fysisk miljö som för de med arbete på distans.

Åtgärder på drivmedelsstationerna 
På drivmedelsstationerna har vi satt upp plexiglasskivor vid kassorna,  
infört extra rutiner för rengöring, anpassat möbleringen samt arbetat med 
skyltar och kommunikation som uppmanar till att vara rädda om varandra. 
Budskapen har bland annat handlat om att inte beträda lokalen vid minsta 
förkylningssymptom och att hålla avstånd till andra vid köbildning för att 
ta mat eller betala i kassan. 

Medarbetare med symptom på sjukdom har stannat hemma och följt 
myndigheternas rekommendationer. Genom att hjälpas åt och vara extra 
noga med att tvätta händerna och desinficera har vi tillsammans gjort 
vårt yttersta för att bromsa smittan. 

- Vi har arbetat aktivt för att göra våra stationer så coronasäkra som 
möjligt. Preem var först i branschen med att sätta upp plexiglasskivor vid 
kassorna, stationerna är väl skyltade med information och vi erbjuder 
bland annat försäljning i drive-in-luckor för att kunderna inte ska behöva 
gå in i butiken, avslutar Malin Hallin.

I våra rutiner vid hantering av livsmedel, rengöring av redskap och 
diskar samt för god hygien följer vi strikt Livsmedelsverkets riktlinjer.  
För våra kunders trygghet har vi infört extra rutiner för rengöring av de 
redskap som används vid köp av sallad i vår buffé, plockgodis i hyllan 
eller fika på station. Möblering på stationerna har även anpassats för att 
våra besökare enkelt ska kunna hålla avstånd till andra och varandra.

Case: Pandemin

Ylva Nyberg Malin Hallin 
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Preem står för en be- 
tydande del av Sveriges 
energiförsörjning och  
är en del av den svenska 
krisberedskapen.

Case: Pandemin
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Preems strategi för att 
leda omvandlingen 
Preems vision är att leda omvandlingen till ett 
hållbart samhälle. För att nå visionen och uppfylla 
vår affärsidé, om att skapa långsiktigt värde för 
samhället och våra kunder, arbetar vi med  
utgångspunkt i 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.  

Preems affärsidé 
Vi ska 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. 
 
Preems strategi 
För att nå vår vision och mål fastställdes en strategi under 2019. 
Strategin är indelad i tre strategiska prioriteringar och ger en 
tydlig vägledning för samtliga våra medarbetare. Gemensamt 
för våra strategiska prioriteringar är att de är tätt samman-
kopplade med vårt hållbarhetsramverk. De mest betydande 
hållbarhetsaspekterna i Preems väsentlighetsanalys ingår i 
våra strategiska målsättningar. Läs mer om kopplingen mellan 
Preems strategi och hållbarhetsramverk på nästa sida. 

Vision och strategier 

Strategiska prioriteringar Aktuella initiativ som tar oss 
mot målen i strategin

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

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

• Reducera CO2-utsläpp i produkternas hela livscykel

•  Preems Green Hydro Treater-anläggning (GHT)  
i Göteborg anpassas och modifieras för utökad 
produktion av förnybara drivmedel

•  Sveriges största produktionsanläggning för för- 
nybara drivmedel planeras att byggas i Göteborg. 
Den nya anläggningen, en så kallad Green Feed Unit 
(GFU), beräknas producera cirka en miljon kubikmeter 
förnybar diesel och förnybart flygbränsle per år

•  Den existerande Synsat-anläggningen på raffinade-
riet i Lysekil byggs om för att öka produktionen av 
förnybar diesel. Detta är startskottet för en storskalig 
omställning av Preemraff Lysekil

•  En testanläggning för koldioxidinfångning, så kallad 
Carbon Capture and Storage (CCS), har tagits i drift 
på Preems raffinaderi i Lysekil. Resultaten ska ligga  
till grund för en anläggning i full skala. CCS är en 
nödvändig teknik för att nå klimatmålen i tid och ett 
stort steg i riktning mot klimatneutrala raffinaderier

•  Befintliga och nya samarbeten kommer att vara av 
stor vikt för att Preem ska kunna realisera strategin

•  Fokusera på strategiska kunder med kundanpassade 
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

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

Bli marknads-
ledande inom 

 hållbarhet

Tillväxt på nya 
 marknader

Investera 
i innovation 
och teknik
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Stat och myndigheter
Sätter spelregler för marknad och prisnivåer 
Stat och myndigheter samt politiker och 
lagstiftare

Kunder
Tar köpbeslut om produkter 
Privatkund, konsument samt B2B (återför-
säljare, transport, export, industri etc)

Medarbetare
Möjliggör konkurrenskraft 
Medarbetare, ledningen, fackliga 
 organisationer

Media/opinionsbildare
Påverkar kunder, myndigheter och 
andra intressenter 
Media, NGOs och miljöorganisationer

Finansiär/bank
Finansierar nödvändiga investeringar

Ägare
Styr verksamhet och finansierar

Samarbetsorgan
Skapar morgondagens marknad 
tillsammans 
Universitet och institut, intresseorganisa-
tioner, jord- och skogsbruksaktörer

Leverantörer och affärspartners
Ger tillgång till råmaterial och expertis  
Leverantörer, franchisetagare och 
affärspartners

Lokala samhällen
Möjliggör ”license to operate”
Lysekil och andra lokala samhällen

Prioritering av vår 
 hållbarhetsagenda
Vår väsentlighetsanalys hjälper oss definiera våra viktigaste hållbarhetsfrågor 
och utgör grunden för prioriteringar och fokus i vårt löpande hållbarhets-
arbete. Väsentlighetsanalysen ger också viktig input till vårt strategiarbete. 
Hållbara strategier skapar i sin tur långsiktig konkurrenskraft samt säkerställer 
att vi tar ansvar för vår påverkan över tid, i alla led.

Väsentlighetsanalys

Metod för väsentlighetsanalys
För att definiera våra viktigaste hållbarhetsfrågor genomför vi 
en väsentlighetsanalys. Vissa år görs en mer omfattande analys 
med externt riktad intressentdialog fokuserad på hållbarhet. 
Andra år utförs en validering eller kalibrering baserat på 
förändringar i verksamheten eller omvärlden. För att identifiera 
vilka hållbarhetsfrågor som ska ingå i väsentlighetsanalysen 
utvärderas först vår påverkan i hela värdekedjan, exempelvis 
miljöutredningar och vår prioritering av miljöaspekter. Vi tar 
också hänsyn till FN:s globala hållbarhetsmål, externa rapporte-
ringsstandarder och benchmark med andra bolag. En bruttolista 

Preems primära intressegrupper

med viktiga hållbarhetsfrågor tas fram som sedan prioriteras 
utifrån tre perspektiv; betydelse för intressenter, betydelse  
för affären samt vår påverkan på omvärlden. Affärsanalysen 
innefattar påverkan på intäkter, varumärket, kostnader samt 
riskreducering och möjliggör integrering i vår strategiprocess. 
Som sista steg i arbetet valideras resultatet av ledningen.
Processerna för strategiformulering och väsentlighetsanalys 
är tätt länkade genom att väsentlighetsanalysen ger input till 
strategiprocessen om våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor. 
Strategin i sin tur, ger vägledning kring centrala områden för  
vår affär vilket vi tar med i väsentlighetsanalysen. 

Våra intressenter
Preems intressenter och 
deras synpunkter ger viktig 
information till vår väsentlig-
hetsanalys. Flera intressent-
grupper kan ha stor påverkan 
på vår verksamhet och vi 
har löpande dialoger för att 
fånga upp vad de tycker 
och förväntar sig kopplat 
till hållbarhetsfrågor i vår 
verksamhet.

Validering  
av ledning

STEG 3 Validering

Vår process för väsentlighetsanalys

Bruttolista med 
hållbarhetsfrågor

STEG 1 Lista

Intressent- 
analys

Affärs- 
analys

Påverkans- 
analys

STEG 2 Prioritering
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Väsentlighetsanalys 2020
Inför år 2020 hade inga större förändringar av verksamheten 
skett varför resultat av påverkansanalysen är oförändrad. 
Årets uppdatering av väsentlighetsanalysen baseras därför 
på analys av omvärldsförändringar med förväntad påverkan 
på intressenternas perspektiv. Detta inkluderar bland annat 
rapporteringsstandarder, rapporter samt trender inom hållbar-
hetsrapportering, men även dialog med exempelvis investerare, 
myndigheter och kunder, samt stora omvärldsförändringar 
såsom covid-19-pandemin. 

Väsentlighetsanalysen 2020 visade att vissa hållbarhets- 
frågor har ökat i betydelse. Det är frågor som rör biologisk 
mångfald, klimatpåverkan, affärsetik, kommunikation och  
samhällspåverkan, samt medarbetarnas välbefinnande och  

utveckling. Se mer information om frågorna bredvid illustra-
tionen nedan. Områden som klimat, biologisk mångfald samt  
affärsetik påverkas av fortsatt ökat intresse och samhälls- 
debatt, men även av rapporteringsstandarder som driver 
intressenters förväntningar. Kommunikation och samhälls-  
påverkan bedöms ha påverkats av den stora exponering som 
tillståndsprocessen för utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil 
innebar. Covid-19 innebär nya utmaningar med förändrade 
förväntningar riktade mot oss som arbetsgivare angående 
våra medarbetares välbefinnande och utveckling, exempelvis 
kopplat till distansarbete och undvikande av smittspridning. 
Covid-19 har inneburit dramatiska och snabba förändringar  
och det är viktigt att fortsätta följa den utvecklingen. 

Stabil ekonomi
1 Hållbar lönsamhet och 

värdeskapande

Ansvarsfull aktör
2 Aktör i lokala samhället
3 Affärsetik
4 Produktansvar
5 Energisäkerhet på  

lokala marknader
6 Kommunikation och 

samhälls påverkan

Människa och säkerhet
7 Hälsa och säkerhet
8 Medarbetares väl- 

befinnande och utveckling
9 Kemikaliehantering 

Hållbara produkter
10 Förnybara bränslen
11 Hållbart sortiment

Hållbara värdekedjor
12 Miljö och social påverkan  

i leverantörskedjan

Preems väsentliga hållbarhetsfrågor
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Förändringar av betydande 
hållbarhetsområden 2020

16 Biologisk mångfald
• Snabbt ökande intresse inom  

FN och EU
• Företagsinitiativ under 

framväxande
• Viktigt område i GRI Oil & Gas 

sektorstandard

18 Klimatpåverkan i  
verksamheten

• Stort intresse kring Preems 
verksamhet och direkta 
utsläpp

• Viktigt område i GRI Oil & Gas 
sektorstandard

• EU: Nya regelverk kring 
hållbara investeringar

3 Affärsetik
• Återkommande medial 

uppmärksamhet
• Uppdaterad ”Näringslivskod  

mot korruption” med  
krav på proaktiva åtgärder

6 Kommunikation och  
samhällspåverkan

• Viktigt område i GRI Oil & Gas 
sektorstandard

• EU: Nya riktlinjer för hållbar-
hetsrapportering

8 Medarbetares välbefinnande 
och utveckling

• Covid-19 har lett till ett ökat 
behov av fokus på medarbe- 
tares välbefinnande och 
utveckling, både när det gäller 
sjukdom och distansarbete 

Miljö
13 Utsläpp till luft, mark  

och vatten
14 Resursanvändning
15 Energianvändning
16 Biologisk mångfald

Klimat
17 Klimatpåverkan i användar fasen
18 Klimatpåverkan i verksamheten
19 Klimatpåverkan i anskaffnings-

fasen
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Vårt hållbarhetsramverk
Genom att paketera våra väsentliga hållbarhetsfrågor i ett hållbarhets- 
ramverk underlättas kommunikationen och styrningen av vårt hållbarhets- 
arbete. Ramverket består av sju fokusområden som alla beskrivs i egna  
avsnitt i vår hållbarhetsredovisning.  

Hållbarhetsramverket sammanfattar de hållbarhetsom- 
råden där vi har störst påverkan längs vår värdekedja 
och som är viktigast för våra intressenter och vår affär.  

Hållbarhetsramverket omfattar fokusområdena Hållbara  
produkter, Hållbara värdekedjor, Miljö, Klimat, Människa och 

Hållbarhetsramverk 

säkerhet samt Ansvarsfull aktör. Det sjunde området,  Stabil 
ekonomi, skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart 
företagande. I ramverket definierar vi våra ambitioner och 
mål för aktuella fokusområden och deras underliggande 
 hållbarhetsfrågor.  

Stabil ekonomi
1 Hållbar lönsamhet och 

värdeskapande

Ansvarsfull aktör
2 Aktör i lokala samhället
3 Affärsetik
4 Produktansvar
5 Energisäkerhet på lokala 

marknader
6 Kommunikation och 

samhälls påverkan

Människa och säkerhet
7 Hälsa och säkerhet
8 Medarbetares välbefinnande 

och utveckling
9 Kemikaliehantering 

Hållbara produkter
10 Förnybara bränslen
11 Hållbart sortiment

Hållbara värdekedjor
12 Miljö och social påverkan  

i leverantörskedjan

Miljö
13 Utsläpp till luft, mark och vatten
14 Resursanvändning
15 Energianvändning
16 Biologisk mångfald

Klimat
17 Klimatpåverkan i användar fasen
18 Klimatpåverkan i verksamheten
19 Klimatpåverkan i anskaffnings-

fasen

Hållbara 
produkter

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör

Människa och 
säkerhet

Miljö

Klimat

Stabil 
ekonomi
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Bidrag och påverkan på 
FN:s globala mål  
Genom Agenda 2030 har FN formulerat globala mål för hållbar utveckling. Preems 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 påverkan, som vi försöker 
förstå och beakta. De globala mål där Preem har hög påverkan och hur de kopplar till Preems hållbar-
hetsramverk presenteras nedan. Hur vi  arbetar med resterande globala mål kan du läsa om på preem.se.  

FN:s globala mål

SDG 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 på̊ 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 utvecklingsbolag. 
—  Raffinering innebär stor energianvändning och Preem jobbar ständigt med att effektivisera energi- 

användningen samt att hitta förnybara alternativ för energianvändning. 

Våra framsteg: 
•  Vi har under 2020 utökat den förnybara produktionskapaciteten på vår anläggning i Göteborg och för  

första gången processat förnybar råvara på vårt raffinaderi i Lysekil.
•   En benchmarkstudie 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. 

SDG 8 — Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
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 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, förnybara bränslen. 

+  Preem ställer krav kring drägliga arbetsförhållanden både i vår egen verksamhet och i leverantörsledet  
genom vår uppförandekod. Vi har ett stort fokus på säkerheten i vår verksamhet och sätter alltid  
säkerheten först i alla lägen. 

+ Preem är en viktig arbetsgivare, särskilt i Lysekil, och bidrar till skapandet av nya gröna jobb i råvarukedjan. 
—   Preem köper in råvaror från olika delar av världen där det finns utmaningar vad gäller arbetsförhållanden  

i leverantörsledet. 

Våra framsteg: 
•  Preem fortsätter att vara ett av Sveriges största exportföretag, en av de största skattebetalarna och produ-

cerar 50 procent av landets drivmedel. Vi har under 2020 utökat vår produktion av förnybara bränslen, vilket 
vi ser som en viktig strategi för att långsiktigt kunna uppnå klimatmålen, men även att säkra arbeten i Sverige.

•  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 hållbarhetsperspektiv, inklusive anständiga arbetsförhållanden och respekterande av mänskliga  
rättigheter och miljön. 

Hållbara 
produkter

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör Miljö

Stabil 
ekonomi

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör

Människa och 
säkerhet

Miljö

Stabil 
ekonomi

5  miljoner m3
Produktion av förnybara 
 bränslen – Mål 2030

0,6  
Process Safety Event Rate
– Utfall 2020

0,2  miljoner m3
Produktion av förnybara 
 bränslen – Utfall 2020

10  miljarder SEK
Skatt till svenska och norska 
staten – Utfall 2020
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Vill du läsa om Preems påverkan på och bidrag till samtliga FN:s globala mål?  
Läs mer på preem.se/finansiell_information

SDG 9 — Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
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 klimat- 
påverkan från denna typ av 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. 

Våra framsteg: 
•  Preem upprätthåller löpande samhällsviktiga förmågor och infrastruktur genom det beredskapslager  

vi ansvarar för. Preem står för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten. Raffinaderierna ställs  
successivt om från fossil till förnybar produktion. Preems raffinaderier tillhör de mest koldioxideffektiva  
i Europa och vi arbetar för att ytterligare befästa den positionen. 

•  Preem har under 2020 testat att fånga in koldioxid på raffinaderiet i Lysekil med goda resultat. Målet är  
att skapa en fullskalig lösning för infångning av koldioxid samt transport och lagring i Norge. Detta är ett 
exempel på de investeringar som Preem genomför och planerar för att minska sin klimatpåverkan. 

 

SDG 13 — Bekämpa klimatförändringar 
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. 

Våra framsteg: 
•  Vår strategi syftar till att göra Preem till världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedels-

företag, med nettonollutsläpp vid våra produktionsanläggningar till år 2040 och nettonoll sett till hela 
värdekedjan innan år 2045. Vi ska nyttja vår kompetens och teknikförsprång till att vara ledande i skiftet 
från delvis fossila drivmedel till helt förnybara drivmedel. 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. 

Hållbara 
produkter

Hållbara
värdekedjor

Ansvarsfull 
aktör Miljö

Klimat

Stabil 
ekonomi

Hållbara 
produkter

Ansvarsfull 
aktör

Klimat

Stabil 
ekonomi

477 MSEK
Investeringar för minskad  
klimatpåverkan – Utfall 2020

–85%
Reduktion av utsläpp i hela 
 värdekedjan – Mål 2045*

50%
Andel investeringar för minskad 
klimatpåverkan av totala 
 investeringar – Utfall 2020

–18%
Reduktion av utsläpp i hela  
 värdekedjan – Utfall 2020

* Baserat på basår 2018. Planerad 
klimatkompensation till 100 procents 
reduktion.  
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Stabil ekonomi 
skapar förutsättningar 
för framtiden 
För att leda omvandlingen till ett hållbart samhälle måste vi vara marknads-
ledande inom hållbarhet och leverera en överlägsen prestanda i hela 
 Preems värdekedja. Det innebär att vi ska vara en av Europas bästa r  affinörer 
och ledande inom förnybara flytande bränslen. En stabil ekonomi skapar 
 förutsättningar för ett långsiktigt hållbart företagande.

Fokusområde: Stabil ekonomi

Vi står inför en omvälvande omställning, en om-
ställning som kräver stora tillskott av kapital. För att 
kunna utöka den förnybara produktionen krävs en 
uppbyggnad av en ny grön ekonomi och värde- 

kedja samt snabb utveckling av teknologi och kunskap. 
Försämrade finansiella förutsättningar skulle riskera att påverka 
Preems omställningsförmåga och kapacitet att möta markna-
dens krav, liksom uppnå våra egna och samhällets klimatmål. 
Samtidigt är lönsamheten i den fossila affären starkt beroende 
av omvärldsfaktorer såsom världsekonomin.

Historiskt stora rörelser på världsmarknaden 
Den ekonomiska nedgången och den minskande efterfrågan 
på drivmedel till följd av pandemin har pressat den globala 
raffinaderiindustrin, inklusive Preem. 

I början av året såg vi en betydande turbulens på råvaru-
marknaden. I slutet av februari började priserna på råolja sjunka 
och i mars kom en av de största prisnedgångarna på årtionden. 
Orsaken var till stor del en global överproduktion av olja, då 
Saudiarabien och Ryssland inlett ett priskrig. Parallellt sjönk 
efterfrågan på oljebaserade produkter kraftigt i och med det 
globala utbrottet av covid-19, och under april handlades ameri-
kansk råolja till negativa priser. I maj stabiliserades råoljepriset 
något, men en fortsatt låg efterfrågan på produkter har inne-
burit extremt låga raffineringsmarginaler, och en återhämtning 
är inte att vänta förrän effekterna av pandemin klingat av. 

Låga marginaler på fossila produkter innebär att fler aktörer 
skiftar fokus från fossila råvaror till förnybara råvaror med högre 
stabil lönsamhet och hållbarhet över tid. Vi har producerat för- 
nybara drivmedel på raffinaderiet i Göteborg i tio år. Vi fortsätter 
att satsa genom att ställa om våra raffinaderier för att kunna  
tillverka ännu större volymer av förnybara bränslen. Våra in- 
vesteringar i minskad klimatpåverkan har nästan fördubblats 
sedan förra året och vi har under året både påbörjat förnybar 
produktion i Lysekil och ökat kapaciteten för förnybar produktion 
i Göteborg med 40 procent, läs mer på sidan 29. Bidraget från 
dessa investeringar kommer främst att påverka framtida resultat. 

Ett positivt bidrag till vårt resultat 2020 är att den svenska 
marknaden har varit relativt stabil, med bra efterfrågan på våra 
produkter. 

Preems omsättning minskade under 2020 till 58 374 MSEK från 
91 074 MSEK föregående år. Det operativa resultatet sjönk till 
–826 MSEK från 1 785 MSEK föregående år. Resultatminskningen 
jämfört med föregående år beror dels på en kraftig nedgång 
av oljepriset, dels pressade produktmarginaler till följd av 
pandemin.

Organisationseffektivisering
Sveriges regering har gett stöd till bolag som drabbats ekono-
miskt på grund av covid-19, stöd som Preem tagit del av. För att 
i detta historiskt utsatta läge säkra en hållbar och konkurrens-
kraftig verksamhet, behöver vi fortsatt kontrollera våra kostna-
der, däribland våra personalkostnader genom att anpassa och 
effektivisera bemanningen. Preems ledning beslutade därför 
i slutet av november att lägga ett varsel som omfattar 130 
anställda. Varslet kommer inte att påverka vår produktions- 
kapacitet eller driftsäkerheten vid våra anläggningar. 

Investera i innovation och förnybar produktion
Våra finansiella planer stödjer vår strategi att kraftigt och i 
snabb takt öka vår förnybara produktion. Omställningen kräver 
ett innovativt arbetssätt, där vi enskilt och i samarbeten hittar 
nya arbetssätt och finansiering. Många projekt är redan upp-
startade för att ställa om vår produktion. Totalt investerades 
477 MSEK under 2020 för ökad förnybar produktion och/eller 
minskad klimatpåverkan, vilket är nästan dubbelt så mycket 
jämfört med föregående år och motsvarar halva årets totala 
investeringsbudget. Investeringarna inkluderar: 
•   Ombyggnation av vår anläggning Green Hydro Treater (GHT) 

i Göteborg som färdigställdes i december 2020
•   Förnybar samproduktion på Synsat-anläggningen i Lysekil 

som färdigställdes i november 2020

Preems utvecklingsresurser koncentreras framöver till projekt 
som bidrar till att accelerera en ökad förnybar produktion. 
Dessa projekt säkrar vår fortsatta konkurrenskraft och bidrar 
även till att säkra arbetstillfällen och främja den regionala 
utvecklingen. För år 2021 planerar vi att ytterligare öka våra 
investeringar i förnybara alternativ samt arbeta med att över-
brygga de gap som vi identifierat i förhållande till vår strategi. 

20. Preem 2020

Fokusområde: Stabil ekonomi



Exempelvis fortsätter arbetet med vår CO2-roadmap som 
knyter ihop omställningen med våra klimatmål. 

Under 2020 beslutade Preems styrelse att avveckla planerna 
på en Slurry hydrocracker i Lysekil. Det var ett kommersiellt 
beslut baserat på en sammanvägning av projektets lönsamhet 
och tekniska genomförbarhet. Som en följd av att vi avslutat 
detta fleråriga investeringsprojekt under 2020 görs under året 
avskrivningar på balanserade projektkostnader.

Nyckeltal för en stabil ekonomi 
En stabil ekonomi innebär att vi förvaltar vårt kapital effektivt, 
för bästa avkastning.

Ett viktigt nyckeltal för att mäta lönsamheten är ROCE  
(return on capital employed). Under den senaste femårs- 
perioden 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.

Skapat och fördelat ekonomiskt värde
I tabellen till höger åskådliggörs hur de värden som genereras 
genom vår verksamhet har skapats och distribuerats till olika 
intressentgrupper. 

477 MSEK
totala investeringar för  
minskad klimatpåverkan

Hållbar lönsamhet – nyckeltal1 2020 2019 2018
Justerat EBITDA, MSEK 1 960 3 330 3 570
Avkastning på arbetande kapital, % (ROCE) 1 8 12
Soliditet, % 35 28 44
Investeringar och FoU kopplat till  
förnybart/minskad klimatpåverkan
Investeringar för minskad klimatpåverkan,  
MSEK (CAPEX)2 477 269 72

Ekonomiskt värde1 
Där påverkan 
inträffar 2020 2019 2018

Genererat värde, MSEK
Intäkter3 Från kunder m.m. 69 166 103 263 104 125
Fördelat värde, MSEK
Rörelsekostnader Till leverantörer 59 994 89 771 88 046
Anställdas löner och förmåner Till anställda 1 469 1 625 1 482

Betalningar till finansiärer
Till banker och 
finansiärer 321 4 118 1 619

Betalningar till staten Till samhället 10 001 11 078 11 093

Behållet ekonomiskt värde Till företaget –2 618 –3 329 1 886

1)    Den globala pandemin minskade den globala efterfrågan på raffinerade produkter, 
vilket urholkade raffineringsmarginalerna och sänkte produktionstakten

2)  Alla investeringar som skapar förutsättningar för förnybar produktion och  
koldioxidreduktion

3) Nettoomsättning plus intäkter från finansiella placeringar
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Reduktionsplikt för att 
uppnå Sveriges klimatmål
2018 infördes Lagen om reduktionsplikt i Sverige. Lagen innebär att 
drivmedelsleverantörerna på den svenska marknaden successivt 
minskar växthusgasutsläppen genom ökad inblandning av förnybara 
råvaror i bensin och diesel. Målet är att på sikt helt fasa ut fossila 
råvaror i drivmedel.

Istatens budget för år 2021 presenterade regeringen de kommande 
nivåerna för reduktionsplikten. Till år 2030 höjs reduktionsnivån för 
bensin till 28 procent, och för diesel till 66 procent. I praktiken kommer 

detta att innebära en volymmässig inblandning på cirka 38 procent för 
bensin, och 84 procent för diesel vid decenniets slut. Enligt beräkningar 
från Energimyndigheten motsvarar dessa nivåer ett ökat behov av bio- 
drivmedel från dagens cirka 2 miljoner kubikmeter, till ungefär 5 miljoner 
kubikmeter år 2030.

Preem välkomnar den höjda ambitionsnivån för reduktionsplikten 
Reduktionsplikten styr direkt mot de klimatpolitiska målen och är kon-
struerad på ett sätt som möjliggör för näringslivet att successivt ställa 
om. Lagen leder direkt till minskade växthusgasutsläpp, eftersom den 
är konstruerad att uppmuntra satsningar på råvaror med lägst utsläpp. 

Dessutom har den ingen störande effekt på den parallella utvecklingen 
av fordon och infrastruktur för el- eller gasdrift, utan samverkar tillsam-
mans med dessa i en gemensam utfasning av det fossila. 

Preem står bakom denna utmanande klimatlagstiftning och har varit 
pådrivande i införandet av reduktionspliktslagen. Vi uppmanar även fler 
länder att etablera motsvarande styrmedel, så att omställningen från 
fossilt till förnybart fortsätter även utanför Sveriges gränser. Ett exempel 
är Norge, där Preem har varit drivande i utvecklingen av det så kallade 
omsättningskravet, som innebär att norska drivmedelsleverantörer 
successivt ökar inblandningen av förnybart. Norge kommer med stor 
sannolikhet införa en liknande reduktionsplikt. 

Sverige importerar idag 85 procent av allt biodrivmedel istället 
för att nyttja den stora potential som finns i att producera inhemska 
biodrivmedel av restprodukter från skogs- och lantbruk samt livs- 
medelsindustrin. 

Vårt mål är att senast år 2030 producera minst 5 miljoner kubikmeter 
biodrivmedel per år. Inget annat företag planerar motsvarande stor- 
skaliga produktionsökning. Detta innebär att Preem kommer att minska 
det svenska importberoendet och bidra till att Sverige kan bli självför-
sörjande på biodrivmedel. 

Preem bidrar till 
att Sverige kan bli 
självförsörjande 
på biodrivmedel . 

Case: Reduktionsplikten
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Preems väg mot klimat-
neutralitet i värdekedjan
Preems mål är att bli världens första klimatneutrala petroleum- och biodrivmedelsföretag med netto-
nollutsläpp sett till hela värdekedjan senast år 2045. I målet ingår också att vi ska bidra till Sveriges och 
världens klimatmål. År 2030 förväntas Preems förnybara produktion motsvara den mängd biodrivmedel 
som behövs på den svenska marknaden för att nå klimatmålen inom transportsektorn. Våra raffinaderier 
är bland de mest klimateffektiva i Väst europa, men de är ändå stora utsläppskällor för koldioxid. Vi vill 
ändra på detta och nå klimatneutralitet i vår egen verksamhet senast år 2040. 

Fokusområde: Klimat

Samhällsomställningen mot 
 klimatneutralitet 
Världens länder har genom Parisavtalet enats om att begränsa 
den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av 
växthusgaser. EU:s energi- och klimatramverk 2030 är anpassat 
till Parisavtalet och anger att utsläppen av växthusgaser ska 
minska med 40 procent till år 2030 (jämfört med 1990), och med 
80–95 procent till år 2050. Sveriges riksdag har lagt fast natio-
nella mål om klimatneutralitet senast år 2045. Det betyder att 
utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre 
senast år 2045 jämfört med 1990. De resterande 15 procenten 
ska uppnås genom ökad inbindning av koldioxid i skog och mark 
eller genom tekniska lösningar som fångar in och lagrar koldioxid. 

Preems verksamhet är viktig för att hålla igång 
samhällets blodomlopp – transporterna. För att 
begränsa samhällets koldioxidutsläpp behöver 
transportsektorn ställa om från fossilt till förnybart. 

Den svenska reduktionsplikten (se sidan 22) infördes 2018 och 
fungerar som en stark drivkraft för drivmedel med låg klimatpå-
verkan. Preem står för 80 procent av den svenska raffinaderi- 
kapaciteten och även en betydande andel av det drivmedel 
som säljs på den svenska marknaden. Preems raffinaderier hör 
till de största punktutsläppskällorna av koldioxid i Sverige och 
de totala utsläppen över värdekedjan är i paritet med Sveriges 
nationella koldioxidutsläpp. Om Preem kan ställa om och minska 
klimatutsläppen förbättras möjligheten för Sverige att nå sina 
klimatmål. 

Vårt bidrag till de svenska och internationella klimatmålen 
bygger på en industriell omställning av historiska mått och 
följer tre huvudspår: 
1.  Skifte från fossil till förnybar råvara med låg klimatpåverkan 

och utan allvarlig negativ påverkan på miljö- och sociala 
frågor

2.  Utveckling av fler miljö- och klimatanpassade produkter  
och drivmedel med försäljning i Sverige och utomlands

3.  Utveckling av helhetslösningar för minskade utsläpp från 
raffinaderierna och logistikkedjan 

Klimatpåverkan i värdekedjan
Av koldioxidutsläppen från Preems värdekedja uppstår mer-
parten, omkring 85 procent, vid förbränning av produkterna i 
användarledet. Utsläpp vid raffinering, distribution och lagring 
i Preems anläggningar står för cirka 4 procent av utsläppen. 
Resterande utsläpp sker vid råvaruutvinning. Det räcker alltså 
inte för Preem att fokusera på den egna verksamheten utan 
utsläppen behöver minskas i hela värdekedjan för att på allvar 
bidra till klimatomställningen.

Utsläpp av växthusgaser i Preems värdekedja 2020

miljoner 
ton CO2

miljoner 
ton CO27 2 miljoner 

ton CO250
Nordsjön, Ryssland och 
Västafrika

Sverige 10 Mton Sverige, 2 Mton Norge, 
38 Mton västra Europa

Delägare i SunPine, Biozin 
Holding och Pyrocell

Förnybara råvaror

Färdiga förnybara produkter

Råolja

PreemLeverantörer

Förbehandling

Transport till depåTransport Raffinering Lagring och blandning

Export
främst till nord-
västra Europa

Drivmedels -
stationer  
i Sverige och Norge

Företags kunder 
i Sverige och 
Norge

Kunder
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Framtidens CO2-negativa raffinaderier 
Vid raffinering behövs vätgas och detta gäller i än högre grad 
raffinering av förnybara råvaror. Vätgas produceras normalt 
från naturgas och den processen är starkt bidragande till 
koldioxidutsläppen från Preems raffinaderier. För att minska 
utsläppen behövs ett skifte till alternativ vätgasproduktion, till 
exempel genom vattenelektrolys och fossilfri el. En annan möj-
lighet, att nästan helt eliminera nettotillförseln av koldioxid, är 
att byta naturgas mot biogas. Genom bio-CCS, där koldioxiden 
från en biogasdriven process fångas in och lagras, kan negativa 
utsläpp skapas. Om utmaningar med tillgång och kostnad för 
biogas kan lösas, är potentialen för utsläppsminskningar stor.

Energin som används för uppvärmning vid raffinering  
kommer delvis från restprodukter från raffineringsprocessen. 
När vi successivt ställer om från fossil till förnybar råvara, inne-
bär det även att processvärmen i ökande grad blir förnybar  
och klimatpåverkande utsläpp minskar.

Klimatpåverkan från leverantörsledet 
Preem påverkar såväl regelverk som leverantörer för att minska 
utsläppen från leverantörsledet och inkluderar därför dem 
i vårt nettonollmål för år 2045. Utsläppen från utvinning av 
råolja är, med sina 12 procent av de totala utsläppen i Preems 
värdekedja, väsentliga och varierar stort med skillnader i utvin-
ningsprocessen. Det sker även utsläpp av växthusgaser under 
framställning av förnybara råvaror och dessa är inkluderade, 
men är i dagsläget betydligt mindre jämfört med utsläppen från 
fossila produkter.

Klimatpåverkan i vår egen verksamhet 
Preems raffinaderier är bland de mest klimateffektiva i  
Västeuropa, men är ändå jämförelsevis stora utsläppskällor i  
Sverige. Utsläppen från raffinaderierna står för cirka 4 procent 
av värdekedjans totala koldioxidutsläpp och uppstår främst vid 
produktion av vätgas samt uppvärmning i raffineringen. Vårt 
mål är att raffinaderierna ska nå nettonollutsläpp1 senast 2040. 
Hög andel förnybar råvara, grön vätgas, förändrade politiska 
styrmedel och utveckling av regelsystem och teknik för CCS 
(infångning och lagring av koldioxid) förväntas kunna leda till 
kraftigt minskade utsläpp. Med rätt förutsättningar kan Preems 
raffinaderier generera negativa utsläpp, och omvandlas från 
utsläppsposter till kolsänkor i den svenska klimatbudgeten.

Klimatpåverkan från användarledet 
Preems största klimatpåverkande bidrag är att minska våra 
kunders utsläpp, vilket vi gör genom omställningen från fossila 
till förnybara råvaror. Preems omställning mot förnybart är en 
förutsättning för att andra branscher och organisationer ska 
kunna nå sina klimatmål. I Sverige har olika färdplaner upprättats 
i samarbete mellan industrin och regeringsinitiativet  Fossilfritt 
Sverige. De flesta färdplaner kräver ett skifte till förnybar energi 
för att kunna lyckas. Preems mål är att bidra genom att öka 
produktionen av förnybar bensin, diesel och flygbränsle. Vårt 
mål är att nå fem miljoner kubikmeter senast år 2030, vilket 
innebär minskade årliga utsläpp i transportsektorn med upp  
till 12,5 miljoner ton koldioxid per år eller drygt 20 procent av 
Sveriges nuvarande nationella koldioxidutsläpp. 

Vägen mot klimatneutralitet 
Preem arbetar efter en klimatstrategisk målplan för utsläpp 
längs hela värdekedjan – vår så kallade CO2-roadmap. Vi defi-
nierar ansvar för måluppfyllelse i processer och organisation, 
samt mäter och följer upp för att styra mot målen. Styrelsen, 
liksom företagsledningen, följer upp resultaten löpande. För  
att bedöma hur vi ska nå målet om klimatneutralitet gör vi 
scenarioanalyser där vi utvärderar effekten av kommande 
investeringar och förändringar i verksamheten och påverkan  
på våra koldioxidmål. 

Några pusselbitar är särskilt viktiga i omställningen mot 
nettonollutsläpp. Den allra största effekten uppnås i omställ-
ningen från fossila till förnybara råvaror. Detta sänker utsläppen 
vid användningen av produkterna, vilket är det absolut största 
bidraget längs värdekedjan. Skifte till förnybart är även en viktig 
pusselbit mot klimatneutrala raffinaderier, då det underlättar 
växling till förnybar vätgasproduktion samt lagring av biogen 
koldioxid. Det är fullt möjligt att minska klimatpåverkan även 
inom den fossila värdekedjan, där vi gör det vi kan, men för att 
sådana åtgärder ska vara möjliga att genomföra systematiskt 
krävs styrmedel eller ekonomiska incitament. Reduktionsplikten 
värderar till exempel så här långt enbart koldioxidreduktion ge-
nom inblandning av förnybara drivmedel. För fossila värdekedjor 
tillåts enbart schablonvärden, vilket inte gör det möjligt att räkna 
in den verkliga effekten av att välja råoljor med lägre utsläpp. 

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

Vårt mål 
5 miljoner m3  

förnybart  
år 2030

Produktion av förnybara 
bränslen
(000 m3)

   

210 204
217

2018 2019 2020
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Nya omställningsprojekt på väg mot nettonoll 
klimatutsläpp år 2045
Under 2020 har vi sjösatt två stora omställningsprojekt: 
1.   I Göteborg byggdes en anläggning om för ökad förnybar  

produktion. Planering fortsatte för byggnation av en ny an-
läggning för årlig produktion på 1 000 000 kubikmeter HVO. 

2.  I Lysekil inleddes provdrift av anläggningen, som idag pro-
ducerar diesel av miljöklass 1, för att kunna samprocessa 
förnybar råvara och i förlängningen ge en förnybar diesel-
produktion på 650 000–950 000 kubikmeter per år. 

Koldioxidbesparingen från enbart de här två initiativen för-
väntas uppgå till uppemot 4,2 miljoner ton per år. I jämförelse 
uppgår koldioxidutsläppen från Sveriges alla personbilar till 
cirka 10 miljoner ton per år. Anläggningarna planeras tas i drift 
under 2024/25, men redan under 2020 producerades de första 
förnybara volymerna i Lysekil. Raffinaderiet i Göteborg har pro-
ducerat förnybart under 10 år och volymerna ökar successivt. 

Preems projekt med Sveriges största pilotanläggning för 
infångning av koldioxid har nått halvvägs. Vi har som mål att 
CCS-tekniken, som har testats på Preem i Lysekil, ska användas 
i en fullskalig anläggning som ska tas i drift år 2025. Tanken 
är att den infångade koldioxiden ska förvätskas för att sedan 
transporteras till Northern Lights-projektets blivande lagrings-
plats i berggrunden under Nordsjön. Tekniken beräknas minska 
Preems koldioxidutsläpp med en halv miljon ton per år och är 
ett av många viktiga steg på väg mot målet om nettonoll- 
utsläpp till år 2045. Läs mer om CCS på sidan 28.

Minskade koldioxidutsläpp under 2020
Koldioxidutsläppen i Preems hela värdekedja minskade med  
18 procent under 2020, jämfört med basåret 2018. Effekten 
drevs till stor del av covid-19-pandemin, med efterföljande 
avmattning i ekonomin och lägre efterfrågan på drivmedel. 
Den lägre försäljningen av drivmedel minskade utsläppen med 
cirka 6 miljoner ton koldioxid. Utsläppen från våra raffinaderier 
minskade med nästan en tredjedel (0,7 miljoner ton), mycket 
beroende på att enskilda anläggningar har haft lågt nyttjande, 
men även att servicen och genomgång av raffinaderiet i Lysekil 
under föregående års revisionsstopp har effektiviserat 
anläggningen. Den största utsläppsminskningen under 2020 
berodde på förändringar i råvaruledet, där utsläppen minskade 
med hela 48 procent, eller 3,7 miljoner ton koldioxid, vilket är 
mer än Preems direkta utsläpp vid raffinering. Minskningen 
berodde på att andelen nordsjöolja i Preems råvarupool 
ökade. Den trenden kan dessvärre inte garanteras hålla i sig 
då råoljevalet påverkas av flera faktorer, bland annat världs-
marknadspriser och ekonomiska incitament. 

1)  Preems beräkning och rapportering av koldioxidutsläpp sker enligt GHG-proto-
kollets riktlinjer. Preem har valt metoden ”Operationell kontroll” vilket innebär att 
utsläpp från verksamheter som Preem operationellt kontrollerar är inkluderade i 
scope 1 eller 2.

Omställning från
fossilt till förnybart

Klimatmedvetna val av 
 råvaror – även fossila

Carbon Capture  
and Storage (CCS)

Från naturgas  
till biogen källa

Storskalig omställning genom att 
öka förnybar produktion och fasa 
ut fossilt. Med mer förnybara rå-
varor på raffinaderierna blir även 
internbränslet delvis förnybart.

Genom att göra medvetna val  
av råoljor och råvaror kan utsläpp 
från utvinning, produktion och 
förbränning minskas.

Genom att installera CCS på 
raffinaderierna kan CO2 fångas 
in och utsläpp minskas. 

Genom att byta ut naturgas mot 
biogas som råvara, omvandlas 
CO2 utsläppen från fossila till bio-
gena. Om detta kombineras med 
CCS skapas minusutsläpp.

Preems CO2-roadmap – vår väg till nettonoll klimatutsläpp år 2045

Reducerar CO2-utsläpp i scope 1 och 2

Reducerar CO2-utsläpp i scope 3

Utsläpp av koldioxid1
Utv. jmfr 

basår 2020 2019
Basår 

2018
Inköp av råvaror och produkter  
(scope 3), Mton CO2 –49% 3,9 5,8 7,7
Raffinering (scope 1, 2), Mton CO2 –29% 1,5 1,7 2,2
Användning (scope 3), Mton CO2 –12% 43,9 44,4 50,1
Övrigt 0,1 0,1 0,1
Totalt (scope 1, 2, 3) –18% 49,4 51,9 60,1
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Slurry hydrocracker-projektet 
Under 2020 beslutade Preem att stoppa en av de mest omdebat- 
terade industriella satsningarna under senare år i Sverige; att bygga 
en Slurry hydrocracker, som gått under namnet ROCC-projektet. 

2016 lämnade Preem in en miljötillståndansökan för att bygga 
en innovativ anläggning för att möta förändrade regelverk och 
efterfrågan på lättare, avsvavlade drivmedel inom sjöfarten. Planen 
var att uppgradera den olja som blir kvar vid en första raffinering 
till att bli diesel och bensin. Planen inkluderade även hantering 
av komplexa förnybara råvaror. Stora mängder svavel och giftiga 
metaller skulle minskas i produkterna och koldioxidutsläppen skulle 
reduceras. Satsningen väckte dock stor uppmärksamhet då den, 
enligt miljötillståndsansökan, kunde komma att väsentligt öka de 
direkta koldioxidutsläppen från raffinaderiet i Lysekil. 

I slutet av september 2020 fattade Preems styrelse beslutet om att 
stoppa projektet. Beslutet fattades på kommersiella grunder, baserat 
på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska 
genomförbarhet. Pandemin och dess effekter på världsekonomin 
bidrog till att projektet inte längre sågs som kommersiellt hållbart. 
Samtidigt hade regeringen äntligen beslutat om en mer ambitiös  
reduktionsplikt i Sverige och även uttryckt en vilja att stödja 
uppbyggnaden av inhemsk förnybar drivmedelsproduktion. Detta 
förbättrade investeringsklimatet för satsningar på bioraffinaderier, 
vilket är i linje med Preems övergripande strategi. En viktig effekt 
av beslutet att stoppa projektet är att resurser nu frigjorts till att 
accelerera andra projekt som helt handlar om Preems förnybara 
omställning. 
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Klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter

TCFD1 
risk kategori Risk (Hot)

Möjlighet 
(för Preem) Konsekvens Preems hantering

Politik och 
regleringar

Regelverk kring för-
nybara drivmedel ger 
inte tillräckligt stöd 
för omställning

Regelverk skapar 
incitament och för-
utsättningar för att 
ställa om och hitta 
nya affärsmöjligheter

•  Preem kan inte genomföra de investe-
ringar som krävs, till exempel kan det 
skapa ett beroende av extern HVO

•  Preem behöver anpassa utsläppen från 
den egna verksamheten till nya och 
förändrade krav

•  Genom att minska klimatutsläppen från 
den egna verksamheten kan kostnader 
relaterat till klimatutsläpp minska, lön-
samheten i förnybar produktion öka och 
varumärket stärkas

•  Preems lokala och globala påverkans- 
arbete är viktig för att påverka regelverk 
för att stödja önskad omställning

•  Hög bevakning och delaktighet kopplat 
till nya regleringar för att säkra pro- 
aktivitet 

•  Preem har pågående och planerade  
initiativ för att minska klimatpåverkan 
från den egna verksamheten och i värde- 
kedjan, bland annat genom ökad  
produktion av klimateffektiva bränslen, 
energieffektivisering, alternativ vätgas-
produktion samt teknik för koldioxid- 
infångning

Anseende Investerares syn på 
investeringar inom 
olja och förnybara 
produkter blir sämre. 
Minskade möjligheter 
kopplat till finansie-
ringslösningar för 
fossil verksamhet

Kapital på mark-
naden styrs mot 
hållbara investeringar, 
som till exempel för-
nybara drivmedel

•  Påverkar Preems möjlighet att få igenom 
investeringar vilket i sin tur kan försvåra 
förutsättningarna att ställa om till förny-
bara drivmedel, t ex genom svårare och 
dyrare krediter

•  Ökat behov av att satsa på förnybara 
bränslen och ställa om affärsmodeller 
för att få den förnybara affären att växa

•  Hög transparens kring Preems bidrag 
till en positiv omställning när det gäller 
klimat och samhälle 

•  Transparent redovisning och information 
till intressenter inklusive stegvis anpass-
ning till TCFD-ramverket

•  Omställning till förnybara bränslen är en 
grundpelare i vår strategi

Marknad Brist på förnybara 
råvaror att använda 
till produktion av 
förnybara bränslen

Utveckling av nya 
råvarukedjor för att 
producera klimat- 
smarta bränslen

• Svårt att uppnå reduktionsplikt
•  Ökade kostnader vid inköp och kan 

eventuellt tvingas köpa in sämre råvaror
•  Kräver systematiskt arbete med att hitta 

och utveckla nya råvaror för förnybar 
produktion. Närhet till skogsindustrin 
kan medföra en konkurrensfördel för 
Preem 

•  Projekt för att säkerställa tillgång till 
biodrivmedel

•  Bildande av samriskbolag för utveckling 
av förnybar råvara, till exempel med 
svenska bolag som Sunpine, Pyrocell 
med flera

Marknad/ 
Teknologi

Lägre efterfrågan på 
drivmedel som kan 
bero på flera faktorer 
såsom ny teknologi, 
effektivare motorer 
och nya konsument-
beteenden. Minskad 
efterfrågan av fossila 
drivmedel i Sverige 
och ökat behov av 
förnybara drivmedel  
i hela Europa

Ökat marknadsbehov 
och efterfrågan av 
förnybara bränslen 
i samband med nya 
regleringar och för-
ändrade konsument-
beteenden

•  Minskade intäkter från den fossila 
verksamheten

•  Större möjligheter och förutsättningar 
för Preem att öka produktion och för-
säljning av förnybara bränslen

•  Ökade möjligheter för Preem att 
expandera sin verksamhet byggd på 
klimatsmarta bränslen till nya marknader 
och på så sätt säkerställa lönsamhet 
över tid

• Minskad fossil satsning
• Likviditetsstyrning
• Fokus på strategiska kunder
•  Omställning till förnybara bränslen är  

en grundpelare i vår strategi. Vi har flera 
pågående och planerade investerings- 
och forskningsprojekt som ska öka vår 
produktion av förnybart

•  Preem har en omfattande export, har 
etablerat sig i Norge och undersöker 
möjligheter att ta tillvara på affärsmöjlig-
heter på nya marknader

•  För mer information, se kapitlet  
”Omvärldstrender –  Teknikutveckling  
och elektrifiering” på sidan 10

1)  TCFD står för Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Det är ett ramverk som används av bolag  
världen över i syfte att identifiera, hantera och rapportera på klimatrelaterade finansiella risker och möjligheter 

Klimatrelaterade omställningsrisker och möjligheter
Samhällets behov av att mildra och anpassa sig till klimat-
förändringar skapar både risker och möjligheter kopplat till 
Preems verksamhet. Nedan presenteras exempel på Preems 
största risker och möjligheter kopplat till klimatomställningen 
och den påverkan som den har på vår affär och verksamhet. 
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Infångning och lagring 
av koldioxid 
Viljan och tekniken för att fånga in och lagra koldioxid finns – men hur 
ska det gå till i verkligheten? Preem har under 2020 testat att fånga in 
koldioxid på raffinaderiet i Lysekil med goda resultat. 

Testanläggningen är första delen i projektet Preem CCS (Carbon 
Capture and Storage), som är ett samarbete mellan Preem, 
Chalmers, norska forskningsinstitutet Sintef, Equinor och Aker 

Carbon Capture, med bidrag från Energimyndigheten och norska CLIMIT. 
Målet är att skapa en fullskalig lösning för infångning av koldioxid, samt 
transport till och lagring i Norge. 

Under våren kopplades därför en testanläggning för CCS in på enheten 
för vätgasproduktion på raffinaderiet i Lysekil. Syftet var att fånga in 
koldioxid från delar av anläggningens rökgaser. Efter drygt sju månaders 
drift kan vi se att det har fungerat bra, och att cirka 90 procent av den 
inkommande koldioxiden har tvättats ur rökgasen med hjälp av en amin-
lösning. Nu ska resultaten analyseras och utvärderas för att i sista steget 
mynna ut i en färdplan för Preems raffinaderier.

– Detta är ett unikt samarbete, säger Karin Lundqvist, som är utveck-
lingsingenjör på Preem och leder projektet. För att kunna göra verklighet 
av CCS måste hela värdekedjan passa ihop, och vi måste även övervinna 
juridiska och reglerande hinder, som också studeras inom projektet. 

Case: CCS

Ett exempel är att det idag finns hinder för transport av koldioxid med 
fartyg över landsgränser.

En fullskalig CCS-anläggning skulle kunna minska raffinaderiets totala 
koldioxidutsläpp med en fjärdedel och är en av flera åtgärder för att nå 
Preems mål om nettonollutsläpp till 2045. Planen är att ha en fullskalig 
CCS-anläggning i drift år 2025.

– Höga kostnader framhålls ofta som begränsande för CCS, men vi 
tror att vi kan få lönsamhet för tekniken inom vår förnybara affär, säger 
Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling på Preem, som ansvarar för 
Preems strategiska investeringar. Med infrastrukturen på plats och rätt 
incitament skulle potentialen för att minska utsläppen till atmosfären bli 
betydande. 

Vi ser positivt på det norska stortingets beslut från december 2020 
om finansiering av fullskaleprojektet Langskip som realiserar transport 
och lagring i värdekedjan och som skapar förutsättning för att bygga 
vidare på CCS-lösningen.

Planen är att ha en  
fullskalig CCS-anläggning 
i drift år 2025.

Karin Lundqvist 
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Case: Samprocessning

Samprocessning av förnybar 
och fossil råvara

över till förnybar produktion. Men rå- 
varan ställer nya krav, till exempel vad 
gäller korrosion på utrustningen och en 
ökad åtgång på vätgas. Preems många 
år av forskning och utveckling underlät-
tar omställningen. I början av november 
2020 kunde raffinaderiet i Lysekil för 
första gången omvandla förnybar  
råvara till förnybar diesel, och utveck-
lingen fortsätter. Senast 2024 ska det 
finnas möjlighet att producera upp till 
en miljon kubikmeter förnybara råvaror 
per år vid raffinaderiet.

Men för att nå ännu större volymer måste Preem även bygga nya 
anläggningar för förnybar produktion. Planen är att kunna starta en så 
kallad Green Feed Unit i Göteborg under 2025, med en årlig kapacitet  
att producera en miljon kubikmeter drivmedel.

– Tillgången på förnybar råvara kommer att variera framöver. Med 
både anläggningar för samprocessning och anläggningar med enbart 
förnybar produktion kommer vi att kunna vara mer flexibla, vilket ger en 
bra lönsamhet och goda förutsättningar att nå vårt mål på fem miljoner 
kubikmeter förnybara drivmedel, menar Peter Abrahamsson.

Utvecklingen bland världens drivmedelsbolag går i rasande fart.  Fossilt 
ska ersättas med förnybart – en vinst för både klimat och ekonomi. 
Men vilken är den snabbaste vägen? För Preem är svaret tydligt och 
med tio års erfarenhet av förnybar produktion är startsträckan kort.

Våra raffinaderier tillhör de modernaste i Europa. Här finns allt som 
krävs för att tillverka förnybara drivmedel; anläggningar, tankar, 
infrastruktur och kompetens. 

– Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att komma igång 
med förnybar produktion är att använda den utrustning vi har och ersätta 
en del av den fossila råvaran med förnybar, i en så kallad samprocessning, 
säger Peter Abrahamsson, chef Hållbar utveckling på Preem. 

– Det är också bra för klimat och miljö att använda befintliga anlägg-
ningar, istället för att bygga nytt, eftersom det inte kräver nya material i 
någon större omfattning eller att ny mark tas i anspråk.

Detta har Preem gjort i Göteborg sedan 2010, då en av anläggningarna 
byggdes om för att, som första raffinaderi i världen, kunna omvandla 
råtalldiesel från skogsrester till förnybar diesel. Under åren har andelen 
förnybar råvara i anläggningen kunnat öka, och i december 2020 utökades 
produktionen med ytterligare 40 procent samtidigt som anläggningen 
anpassades till 100 procent förnybar produktion.

För att Preem ska nå målet, att tillverka fem miljoner kubikmeter 
förnybara drivmedel år 2030, måste fler anläggningar inom kort gå  

Peter Abrahamsson 
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För att Preem ska nå 
målet, att tillverka fem 
miljoner kubikmeter 
förnybara drivmedel 
år 2030, måste fler  
anläggningar inom 
kort gå över till  
förnybar produktion.



Minskad miljöpåverkan 
Preems verksamhet bedrivs med utgångspunkt i att vi ska 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.

Fokusområde: Miljö

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 vår 

verksamhet på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och risken 
för miljöincidenter. Preems verksamhet omfattar processer och 
produkter som vid felhantering kan orsaka allvarliga miljö- 
skador. Vi arbetar därför systematiskt med att minska risker  
och följa upp eventuella incidenter.

Vår miljöpåverkan 
Även när arbetet sköts felfritt har vår verksamhet påverkan på 
miljö och klimat. Vi identifierar och utvärderar löpande var i vår 
värdekedja miljöpåverkan uppstår och hur vi kan arbeta för att 
minska negativ miljöpåverkan. Verksamheten vid raffinaderierna 
medför utsläpp av svaveloxider (SOx), kväveoxider (NOx), stoft 
och kolväten till luft. Vissa utsläpp till vatten sker också med det 
avloppsvatten som släpps ut efter våra omfattande renings- 
anläggningar, i form av kväveföreningar, fosfor samt små rester 
av kolföreningar. Alla dessa utsläpp regleras i våra miljötillstånd 
för verksamheten och resultaten har över tid kraftigt förbättrats. 

Preem lämnar in årliga miljörapporter för produktions- 
anläggningarna i Lysekil och Göteborg till Länsstyrelsen och  
Naturvårdsverket. Rapporterna innehåller bland annat detaljerad 
information om utsläpp, beskrivning av åtgärder för minskad 
miljöpåverkan och en sammanställning av uppfyllande av samt-
liga miljövillkor i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrift om 
miljörapport (NV 2016:8).

Att producera drivmedel är en energikrävande industri-
process. Därför strävar vi alltid efter att energieffektivisera 
vår verksamhet på olika sätt. Preem arbetar kontinuerligt med 
energikartläggningar och optimering av resursanvändning. 

Initiativ kopplat till mark- och vattenutsläpp 
Under 2020 fortsatte utvecklingen av vår vattenrening vid raffi-
naderiet i Lysekil genom att ytterligare energieffektivisera det 
extra reningssteg som tar bort fosfor och hanterar slamflykt 
på ett mer effektivt sätt. Detta förbättrar kvaliteten på både 
dagvatten och processavloppsvatten. 

Sedan ett antal år tillbaka pågår projekt för förbättrings- 
åtgärder på invallningar i våra tankparker. Invallningarna fungerar 
som skydd om spill skulle förekomma. Under 2020 fortsatte 
arbetet med vår handlingsplan för markförorening, som bland 
annat innebär att Preem ansvarar för att undersöka vissa  

specifika markområden inför kommande byggnationer för  
ökad förnybar produktion. 

Mål och utfall 
En övergripande målsättning är att prestera bättre i förhållande 
till de miljövillkor som vi är satta att följa. Det är Preems mål 
att ha noll allvarliga miljöincidenter. Med allvarlig miljöincident 
menas större incidenter inom miljöområdet, det vill säga  
incidenter som skulle kunna leda till villkors- eller lagöver- 
trädelse. Utfallet visar att arbetet med att minimera miljö- 
incidenter har haft effekt och att vi lever upp till våra mål. 

Ett annat mål är att placera oss i den övre kvartilen av de 
bästa raffinaderierna i västeuropa vad gäller energieffektivitet. 

De minskade utsläppen av SOx och NOx under året beror 
på skifte av satsad råolja samt minskad genomströmning på 
de båda raffinaderierna. Bidragande i Lysekil är även att en 
anläggning varit stoppad under stora delar av året.

En hög miljömedvetenhet och miljökompetens hos alla våra 
medarbetare prioriteras. Vi utvecklar ständigt oss själva genom 
utbildning och information. 

Biologisk mångfald 
En viktig del i miljöarbetet är att skydda natur- och kultur- 
värden. Preems verksamhet har en påverkan på den bio- 
logiska mångfalden, och när raffinaderiet i Göteborg under  
2020 ansökte om att få bygga ut verksamheten var detta  
en viktig fråga.

Raffinaderiet i Göteborg är placerat i anslutning till ett  
Natura 2000-område, som har ett starkt skydd i flera avseen-
den. I planeringen av projekt på Preems raffinaderier beaktas 
de fyra stegen i den så kallade skadelindringshierarkin, det vill 
säga att undvika, minimera, återställa 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 de påverkas av en byggnation 
och hur de kan skyddas. I samarbete med Preem granskar  
miljöexperter mark och vatten. Även eventuellt hotade, så  
kallade rödlistade, arter dokumenteras. 
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Miljö 2020 2019 2018
Utsläpp till luft, mark och vatten
Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft från  
produktion, ton 750 824 868
Utsläpp av svaveloxider (SOx) till luft från  
produktion, ton 298 772 577
Utsläpp av diffusa kolväten (VOC) från  
produktion, ton 5 054 4 559 4 829
Utsläpp av farliga ämnen1 till vatten, ton 1,04 1,37 1,62
Allvarliga incidenter inom miljöområdet2, antal 0 0 0

Energianvändning inom Preem3, GWh 7 658 6 980 9 576
Energianvändning utanför Preem, GWh 312 281 348

Energianvändning landtransporter, GWh 21 18 34
Energianvändning sjötransporter, GWh 254 223 276
Energianvändning stationer4, Gwh 37 40 38

Energiintensitet
Energiintensitet LYR5, ranking i Västeuropa – – 9
Energiintensitet GOR5, ranking i Västeuropa – – 3

Resursanvändning
Fossila råvaror, kton 13 660 13 403 16 603
Förnybara råvaror, kton 259 241 227
Vattenförbrukning vid raffinering, 000 m3 3 351 3 655 3 590

Avfall

Farligt avfall, ton 3 055 6 635 10 063
Icke-farligt avfall, ton 5 024 5 378 3 777

 

59 %
mindre kväveoxider

93 %
mindre svaveloxider

Jämfört med ett västeuropeiskt medelraffinaderi släpper 
Preems raffinaderier ut:

1)   Mätetalet visar totalt extraherbara ämnen, vilket är totala halten av de alifatiska  
organiska ämnena som innehåller CH2- och CH3 grupper som kan extraheras  
med tetrakloretylen och därefter bestämmas med IR-spektrofotometri

2)  Mätetalet Allvarlig miljöincident omfattar mätning av större incidenter inom  
miljöområdet som under året lett till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem  
fälls för brott), eller skada på varumärket

3)  Total energianvändning inom Preem inkluderar Preemraff Göteborg och Lysekil 
samt depåer. Avdrag för restvärme som säljs som fjärrvärme

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

5)  Energiintensitet är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så 
att raffinaderier kan jämföra sin effektivitet/energiintensitet oavsett storlek eller 
komplexitet. Enligt benchmarkstudien utförd av Solomon Associates, genomförs 
vartannat år. Gäller raffinaderier i Västeuropa. Skala går från 0 till 100 där ranking 
0 = första plats. Antal raffinaderier i studien varierar
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Fokusområde: Hållbara värdekedjor

Hållbara råvaror och 
 leverantörer
Preem köper in stora mängder varor och tjänster. Därför ställer vi krav på våra 
leverantörer för att minimera vår sociala och miljömässiga negativa påverkan. 
Vår påverkansgrad och möjligheter att styra hållbarhetsaspekter varierar med 
inköpskategori. Centrala utgångspunkter i vårt arbete är vår uppförandekod 
samt riskbaserad utvärdering och uppföljning av leverantörer. 

Innan en leverantör kan bli aktuell för oss måste 
denna bedömas och godkännas utifrån olika 
hållbarhetskriterier. Detta görs genom att säker-
ställa att leverantörerna uppfyller våra krav och 

accepterar vår uppförandekod, eller har en motsvarande egen. 
Syftet är att fånga upp och möjliggöra styrning avseende de 
risker som kan uppstå i leverantörskedjan. Vår uppförandekod 
definierar de värderingar och etiska riktlinjer vi som företag 
står för och kräver att våra leverantörer och råvaror lever upp 
till. Exempelvis tar vi aktivt avstånd från tvångsarbete, barn- 
arbete och diskriminering.

Leverantörsbedömningen är en del i att tillsammans med 
leverantören skapa en hållbar affär. Vi arbetar utifrån en risk- 
baserad modell enligt figuren ovan. Särskild fokus läggs på våra 
viktiga inköpskategorier, som förnybara och fossila råvaror. För 
mer information om resultat av årets leverantörsgranskningar, 
se sidorna 33 och 35.

Preem styr råvaruleverantörer på operativ nivå genom tvär-
funktionella forum för hållbara leverantörskedjor, ett vardera 

för fossila respektive förnybara värdekedjor. Detta innebär att 
medarbetare som arbetar med inköp av dessa produkter sam-
las minst en gång per kvartal för att utvärdera både råvaror  
och leverantörer. I utvärderingen ingår bedömning av riskprofiler 
på aktuella råvaror och leverantörer samt ursprungsländer.

På ledningsnivå styrs leverantörsuppföljningen genom 
årlig genomlysning av leverantörer. Då ser ledningsgruppen 
över strategiska leverantörer och leverantörer med hög risk, 
till exempel råvaruleverantörer. Utvärderingskriterier omfattar 
förutom hållbarhetsaspekter även kvalitetsaspekter såsom 
servicegrad. Läs mer om Preems styrning på sidan 45. 
 

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.

ll  Låg risk       ll  Förhöjd risk*      ll  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

Ej godkänd 
leverantör

Fokusområde: Hållbara värdekedjor

Innan en leverantör kan bli 
 aktuell för oss måste denna 
bedömas och godkännas utifrån 
olika hållbarhetskriterier.
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Den fossila leverantörskedjan 

Varje handelsdag köper Preem i snitt in 400 000 fat råolja från 
leverantörer världen över. Råolja är vår absolut största råvara 
för tillverkning av drivmedel. Produktion och transport av  
råolja måste skötas professionellt och med fokus på säkerhet 
för att det inte ska ske olyckor som skadar människor eller miljö.

Preem är beroende av speciella oljekvalitéer och därför 
köper vi in råolja från olika delar av världen, såsom Nord-
sjön, 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 innebär att vi inte 
enbart kan välja att köpa olja från områden som vi anser är  
säkrare och som har lägre risker vad gäller mänskliga rättig- 
heter, miljö, arbetsmiljö och korruption.

 Råoljeindustrin har historiskt varit förknippad med allvarliga 
risker såsom spill och läckage vid extraktion och transport, 
påverkan på naturmiljöer och biologisk mångfald, klimatpå-
verkande utsläpp vid extraktion, vattenanvändning, mänskliga 
rättigheter och korruption. Uppföljningen av hur människor och 
miljö tas om hand genom hela vår fossila leverantörskedja är en 
global utmaning, som vi delar med världens alla raffinörer och 
drivmedelsdistributörer. Riskerna varierar stort med ursprung 
och involverade aktörer. 

Till skillnad från den förnybara leverantörskedjan finns ingen 
lagstiftning kring spårbarhet i den fossila leverantörskedjan. 
Som köpare av råolja kan Preem veta vilket land och vilket 
område oljan kommer ifrån, men spårbarhet till källa är ofta inte 
möjlig. När vi köper färdiga produkter, såsom bensin och diesel, 
är möjligheten till spårbarhet ännu lägre. Det gör det svårt att 
veta hur villkoren och situationen är på specifika produktions-
platser, om miljöfrågor eller mänskliga rättigheter åsidosätts. 

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 de uppfyller våra krav på professionalism, samt 
på seriöst och juridiskt korrekt agerande. Vi gör även en årlig 
genomgång av våra leverantörer där viktiga aspekter såsom 
kvalité, 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 av 55 procent av 
Preems leverantörer, som sammantaget står för 98 procent av 
Preems totala inköpta volym av råolja. Målet för 2020 var att 
fortsätta med att få framförallt våra största leverantörer att 
godkänna koden.

Fokusområde: Hållbara värdekedjor

Riskbaserad initial hållbarhetsutvärdering 
Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att systematiskt bedöma 
hållbarhetsriskerna i den fossila leverantörskedjan. Vi utgår, 
liksom i den förnybara leverantörskedjan, från ett riskbaserat 
arbetssätt som beskrivs på sidan 32. Viktiga aspekter som tas 
upp i denna bedömning inkluderar varifrån vi köper råvaror,  
leverantörernas hållbarhetsarbete inklusive policys, certifie-
ringar och uppförandekoder. 

Klimatpåverkan vid anskaffning av råvaror blir allt mer aktu-
ellt för Preem, samtidigt som sociala frågor, såsom mänskliga 
rättigheter och arbetsvillkor, fortsätter att vara viktiga frågor 
på många högriskmarknader. Vi följer även korruptionsfrågan 
och under 2021 planerar vi att vidareutveckla och förstärka 
arbetssättet för att identifiera och hantera olika typer av  
affärsetiska incidenter hos leverantörerna. 

Internationell lagstiftning krävs
Preem efterfrågar en internationell lagstiftning för kontroll av 
den fossila råvarukedjan motsvarande den som finns för den 
förnybara råvarukedjan. Preem 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. Att initiera och 
driva igång sådana processer kräver fysiska möten och stort 
nätverkande. Av förklarliga skäl har detta avstannat under 2020 
på grund av pandemin. Vår ambition är att återuppta arbetet 
när restriktionerna ger oss den möjligheten. Vårt mål blir där-
med att söka nya former för samarbete med våra motpartner 
för att höja kunskapen och ambitionen kring hållbarhet. Vi ska 
även utvärdera vilka branschorganisationer som Preem kan  
gå med i för att driva specifika hållbarhetsfrågor.
 

Inköp av råolja 2020 
Geografisk fördelning i %

n Nordsjön: 76%
n Västafrika: 11%
n Ryssland: 7%
n Övrigt: 7%

Miljö och social påverkan i leverantörsledet 2020 2019 2018
Fossilt
Leverantörer som godkänt Preems  
upp förande kod1 (andel volym), % 98 98 34
Leverantörer som är utvärderade utifrån  
hållbarhet2 (andel volym), % 99 96 80

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

2)  Utvärdering utifrån hållbarhet behandlar områdena mänskliga rättigheter,  
arbetsvillkor, korruption och miljö
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Ett viktigt mål för 
Preem är att de förny-
bara drivmedel som vi 
producerar och säljer 
i Sverige inte ökar 
hållbarhetsrisker i 
leverantörskedjan .

Fokusområde: Hållbara värdekedjor

Hållbar förnybar 
 leverantörskedja 
Omställningen till förnybara drivmedel eller bränslen leder 
till ett ökat behov av förnybara råvaror, leverantörer och  
samarbeten. Preem driver på för en ökad användning av 
restprodukter från det svenska och nordiska skogs- och 
lantbruket. Vi vill skapa nya hållbara värdekedjor och främja 
användningen av inhemska förnybara råvaror. Det är viktigt 
att nyttan med de nya drivmedlen, det vill säga stora ut-
släppsminskningar, inte uppvägs av negativ påverkan i andra 
delar av värdekedjan.

Risker i värdekedjan för förnybara produkter
Behovet av förnybara råvaror och produkter är stort och 
kommer att öka i framtiden. Ett viktigt mål för Preem är att de 
förnybara drivmedel som vi producerar och säljer i Sverige inte 
ökar hållbarhetsriskerna i leverantörskedjan för dessa. Vi gör 
inköp av förnybara råvaror från Sverige, men även från flera 
delar av världen där arbetsförhållanden och synen på mänsk- 
liga rättigheter inte alltid ser likadan ut. Det kan finnas risker för 
målkonflikter kopplat till mänskliga rättigheter, global tillgång 
på mat eller att naturresurser utarmas. Vidare kan ekonomiska 
incitament för att producera råvaror till förnybara drivmedel i 
fattigare länder öka risken för inskränkning på människors rätt 
till mat eller bidra till att den globala matsäkerheten försämras. 
Andra effekter som kan uppstå är att vattentillgången utarmas 
eller att den biologiska mångfalden hotas.

De förnybara råvarornas ursprung 
Preem är delägare i bolaget SunPine i Piteå, som producerar 
råtalldiesel. De tillgodoser ungefär hälften av vårt råvarubehov. 
Idag finns inte tillräckligt med råvara i Sverige, utan vi behöver 
importera råvaror som vegetabiliska oljor, återvunnen frityrolja 
och animaliska avfallsfetter. 

Preem samarbetar med en rad företag och forskningspro-
jekt för att utveckla nya tekniker, bredda råvarubasen och 
nyttja restprodukter från jord- och skogsbruk. En ökad svensk 
produktion av biodrivmedel skulle kunna säkra tillgången på 
bra, hållbara råvaror, minska den svenska drivmedelsmarkna-
dens sårbarhet mot omvärldshändelser, skapa jobb och bidra 
till regional utveckling. Den skulle också kunna vara en del av 
den svenska gröna exporten till den europeiska marknaden, 
vilket skulle främja klimatomställningen även i andra länder. 

Val och utvärdering av hållbara råvaror
Spårbarhet och uppfyllnad av våra hållbarhetskriterier är 
 avgörande vid val av råvara för att hantera riskerna i värde- 
kedjan. Vi utvärderar löpande hållbarhetsprestandan och väljer 
råvaror med hög verkningsgrad och bra hållbarhetsegenskaper. 

Frågan om vilka råvaror som kan och bör användas till för-
nybara drivmedel är komplex. Preems minimikrav för förnybara 
produkter eller råvaror är att de klassas som hållbara enligt EU:s 
direktiv eller följer nationell lagstiftning, såsom den svenska 
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lagen om hållbarhetskriterier. Vi utvärderar också alltid nya 
råvaror med utgångspunkt i ett antal kriterier. Är råvaran eko-
nomiskt hållbar? Finns det tillräckligt stora volymer? Vilka är de 
tekniska, etiska, politiska och miljömässiga förutsättningarna 
för produktionen? Vilka risker kan kopplas till produkten och 
dess ursprung? 

De styrande hållbarhetskriterier vi använder för att minska 
negativ påverkan i leverantörsledet är bland annat:
•  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 mat- 
säkerheten försämras

•  Produktion av förnybara drivmedel får inte utarma vattentill-
gången eller hota den biologiska mångfalden

En hårdare reglering av leverantörskedjan 
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.

Kontroll av leverantörer och samarbetspartners
Preem styr arbetet med den förnybara leverantörskedjan med 
hjälp av vår uppförandekod och vårt kontrollsystem för förny-
bara drivmedel. Vårt ledningssystem innehåller särskilda delar 
som styr våra arbetsprocesser för förnybara bränslen.

Inköp förnybara råvaror 2020 
Geografisk fördelning av ursprung, % av volym

n Sverige: 33%
n Nederländerna: 21%
n USA: 15%
n Tyskland: 15%
n Finland: 7%
n Övrigt: 9%

Inköp förnybara produkter 2020 
Geografisk fördelning av ursprung, % av volym

n USA: 23%
n Australien: 13%
n Tyskland: 11%
n Sverige: 9%
n Kanada: 7%
n Frankrike: 6%
n Finland: 4%
n Ryssland: 4%
n Övrigt: 23%

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, vilket majoriteten av våra 
leverantörer idag har. Skulle leverantören sakna certifiering eller 
hållbarhetsbesked, genomför Preem tredjepartsrevisioner. Där 
undersöks huruvida leverantören uppfyller kraven i förnybart- 
direktivet. Under 2020 genomfördes denna typ av tredjeparts-
revision hos en av våra leverantörer.

Mål och utfall 
Under 2020 har alla Preems leverantörer av förnybara råvaror 
och drivmedel utvärderats med hänsyn till miljö, mänskliga 
rättigheter och korruption. Alla leverantörer med förhöjd risk 
behöver genomgå en fördjupad utvärdering, något som vi 
aktivt arbetat med under 2020. Vidare har samtliga leverantörer 
accepterat Preems uppförandekod 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 2020 2019 2018
Förnybart
Leverantörer som godkänt Preems  
uppförande kod1 (andel volym), % 100 100 100
Leverantörer som är utvärderade utifrån  
håll barhet2 (andel volym), % 100 99 100
Andel förnybara råvaror som Preem  
utvärderat utifrån hållbarhet, % 100 100 100

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

2)  Utvärdering utifrån hållbarhet behandlar områden mänskliga rättigheter,  
arbetsvillkor, korruption och miljö
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Ökad  produktion av 
 hållbara bränslen
För att nå Sveriges klimatmål om 70 procent mindre utsläpp i vägtrafiken till 
2030 behöver andelen bra förnybara drivmedel öka kraftigt. Vi bygger om våra 
raffinaderier och skapar nya leverantörskedjor för att möjliggöra  bränslebytet.

Preems mål är att öka den inhemska produktionen 
av förnybara drivmedel, och att utveckla leve-
rantörskedjor för svenska råvaror. Investeringar i 
förnybara drivmedel kräver en långsiktig och stabil 

efterfrågan på produkterna. Efterfrågan av förnybara drivme-
del styrs av lagar, regelverk och incitament. Regelsystemet och 
marknaden är under snabb förändring och svängningar i all-
mänhetens åsikter, intresseorganisationer och politik får direkt 
påverkan på vilka bränslen och råvaror som efterfrågas.

Under 2020 producerade vi totalt 17 443 000 kubikmeter 
drivmedel i våra raffinaderier och 1,24 procent av detta var  
förnybara drivmedel. Andelen förnybara bränslen av Preems 
totalt sålda i Sverige ökade under året till 16 procent.

Projekt och samarbeten för bränslebyte
Preem har som mål att producera 5 miljoner kubikmeter 
förnybara bränslen till 2030. Preem började samprocessning 
av förnybart vid raffinaderiet i Göteborg redan 2010 i den så 
kallade Green Hydro Treater-anläggningen (GHT). Under 2020 
genomfördes en ombyggnad så att produktionen har gått från 
230 000 till 320 000 kubikmeter per år av förnybar diesel- 
produkt. Samtidigt pågår projektering av en helt ny anläggning 
i Göteborg för utökad och helt förnybar produktion av 1 miljon 
kubikmeter årligen. 

Raffinaderiet i Lysekil har under 2020 börjat processa 
förnybara råvaror i den befintliga Synsat-anläggningen. Upp 
till 5 procent rapsolja samprocessas i anläggningen i ett första 

provsteg. Det pågår nu vidare arbete för att bygga om anlägg-
ningen till att processa upp till 40 procent förnybara råvaror, 
vilket ska ge ytterligare 650 000–950 000 kubikmeter per år 
med förnybara produkter. 

Med stora fordonsparker med lång livslängd blir tillgång 
till flytande förnybara drivmedel en avgörande faktor för att 
snabbt minska koldioxidutsläppen. De förnybara drivmedel vi 
producerar minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 
95 procent jämfört med fossila alternativ. Med ett bränslebyte 
från fossilt till förnybart går det alltså att kraftigt minska ut- 
släppen även i existerande fordonspark. 

En lång tradition av miljö- och hälsoanpassade drivmedel 
Svensk lagstiftning hör till de hårdaste i Europa vad gäller  
hälsorelaterade produktkrav och den övervägande andelen  
av såld diesel utgörs av så kallad Miljöklass 1 (MK1).

Den svenska MK1-dieseln introducerades 1994 och är en 
produkt som Preem varit med att ta fram på den svenska mark- 
naden. 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 hälsoproblemen med bly 
upptäcktes och även först med att producera diesel med en 
mycket lägre svavelhalt än den europeiska genomsnittsdieseln. 

Preem producerar idag majoriteten av den MK1-dieseln som 
används i Sverige, den har betydligt bättre miljö- och hälso-
mässig prestanda jämfört med vanlig europeisk diesel.  

Fokusområde: Hållbara produkter

1994
Miljöklass 1-diesel 
introduceras

2000
Inblandning av 
etanol blir stan-
dard i bensin 

2010
Start av förnybar 
produktion på 
raffinaderiet  
i Göteborg 

2011
Preem Evolution 
Diesel med förnybart 
innehåll lanseras

2013
Den förnybara 
andelen i Preem 
Evolution Diesel 
ökar till 30–35 
procent

2016
Preem intro- 
ducerar 
det första 
Svanenmärkta 
 drivmedlet i  
världen

2018
Preem ökar den 
förnybara pro-
duktionen med 29 
procent under året

2020
Preem börjar processa förny-
bart på raffinaderiet i Lysekil och 
bygger om del av raffinaderiet i 
Göteborg för att kunna processa 
100 procent förnybar råvara i 
GHT:n

2015
Iso-GHT invigs i Göteborg och möjliggör  
fördubbling av produktionen av förnybar diesel. 

Preem Evolution Bensin introduceras 

Preems resa för miljöanpassade produkter 1994–2020

Fokusområde: Hållbara produkter
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Kort fakta om reduktionsplikten 
Reduktionsplikten innebär att alla drivmedelsleverantörer varje år, 
och i allt högre grad, måste minska växthusgasutsläppen från  
bensin och diesel. Reduktionskraven förväntas öka linjärt till  
2030-års aviserade reduktionsnivåer, 28 procent för bensin och 
66 procent för diesel. Läs mer om reduktionsplikten på sidan 22.

2021
Bensin med 10 procent 
etanol introduceras  
i Sverige

2024
Ombyggnation av Synsat-anlägg- 
ningen i Lysekil för  produktion av en 
miljon kubikmeter förnybart per år

2025
Planerad uppstart av den så kallade 
Green Feed Unit i Göteborg som ska 
tillverka en miljon kubikmeter rena 
förnybara bränslen per år

2030
Preem planerar att produ-
cera fem miljoner kubik-
meter förnybara bränslen

2030
Preems fortsatta resa för miljöanpassade produkter 2021–2030 

Den svenska dieseln av miljöklass 1 har en lägre andel aromatiska 
kolväten jämfört med diesel i övriga Europa. Vid förbränning 
bildas inte lika mycket utsläpp av aromater och partiklar som 
försämrar luftkvaliteten. Skillnaden är större i äldre motorer  
med mindre effektiv avgasrening.

Miljöanpassade produkter 
Under 2020 har vi erbjudit följande miljöanpassade drivmedel 
inom vårt stationsnät i Sverige:

Drivmedel sålda på Preems  
drivmedelsstationer 2020
Mängd / Sparade ton utsläpp av CO2

1

n Diesel: 860 899 m3 / 606 908 ton
n Bensin: 275 798 m3 / 34 751 ton
n HVO100: 1 073 m3 / 3 057 ton 
n E85: 2 380 m3 / 2 856 ton
n Fordonsgas: 2 009 ton / 5 400 ton
n Biogas: 1 155 ton / 4 833 ton

1)  Diagrammet visar den minskning av koldioxidutsläpp i transportsektorn som ska 
uppfyllas med användande förnybara drivmedel i linje med lagen om reduktionsplikt.

Vi erbjuder också laddning av el på våra stationer tillsammans 
med samarbetspartners.

Hållbara drivmedel enligt lag 
För att förnybara produkter ska få användas i enlighet med 
reduktionsplikten, alternativt få skattelättnader som höginblan-
dade, måste de uppfylla kraven i lagen om hållbarhetskriterier.  
I Sverige påvisas detta genom att bolag erhåller ett så kallat 
hållbarhetsbesked från Energimyndigheten. För att säkerställa 
att råvaror som köps in uppfyller dessa krav, samt att vår 
verksamhet i övrigt uppfyller krav för produktion och lagring av 
förnybara drivmedel, upprätthåller Preem ett internt kontroll-
system som del av det övergripande ledningssystemet.  
Kontrollsystemet är certifierat enligt ISCC-standarden, revideras 
årligen av både intern och extern part och omfattar:
•  Efterlevnad av lagen om hållbarhetskriterier och förnybart- 

direktivet till exempel gällande spårbarhet och uppfyllnad 
av hållbarhetskriterier som koldioxidreduktion över bränslets 
livscykel

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

Hållbara produkter 2020 2019 2018
Produktion av fossila bränslen, Mm³ 17 226 16 279 18 693
Förnybara bränslen
Produktion av förnybara bränslen, 000m³ 217 204 210
Andel producerad volym förnybara bränslen, % 1,24 1,24 1,11
Andel förnybara bränslen i försäljningen  
i Sverige, % 16 11 8
Andel förnybara bränslen i försäljningen totalt, % 6 4 3
Klimatnytta genom användandet av  
förnybara bränslen
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ 
(WTW), kton 2 665 1 988 1 475
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ 
(WTW), % 86 78 80
Hållbart sortiment
Andel hållbart av sålda artiklar, % 11 13 12

Hållbarhet vägen till framgång i Norge
Miljöanpassade drivmedel har varit avgörande när vi, på bara 
några år, etablerat oss som av de största aktörerna på den 
norska marknaden, där vi levererar runt en fjärdedel av allt 
drivmedel som säljs i Norge. Det norska omsättningskravet har 
många likheter med den svenska reduktionsplikten, och innebär 
att krav ställs på drivmedelsleverantörerna.

Koldioxidutsläpp jämfört med helt fossil motsvarighet, %

Kort fakta om reduktionsplikten 
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Restprodukter från 
 industrin blir biodrivmedel
Sedan 2010 produceras biodrivmedel vid Preems raffinaderi i 
 Göteborg. Produktionen baseras på restprodukter som råtalldiesel 
från skogsbruket och animaliska fetter från livsmedelsindustrin. 
 Produkterna som produceras är några av världens mest hållbara  
i sitt slag och har en koldioxidreduktion på över 90 procent, jämfört 
med ett helt fossilt drivmedel.

Vi är övertygade om att satsningar på de mest hållbara råvarorna 
också är den mest lönsamma lösningen för framtiden. Allt eftersom 
kraven på minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn ökar, 

så ökar även behovet av hållbara biodrivmedel. Preem ser därför stor 
potential i att utveckla den idag outnyttjade potentialen i restprodukter 
från det hållbara svenska skogs- och lantbruket för biodrivmedelspro-
duktion. Genom att nyttja inhemska råvaror minskar vi dessutom import-
behovet av råvaror och produkter samt långväga transporter.

Alla förnybara råvaror är inte hållbara. Det finns idag råvaror och bio-
drivmedel som utvinns och produceras på ett ohållbart sätt. Utvinningen 
kan bidra till negativa konsekvenser i form av avskogning, minskade 
torvmarker med negativ påverkan på biologisk mångfald och ökade 
utsläpp av växthusgaser. Det finns även allvarliga sociala risker kopplade 

Case: Biodrivmedel

till vissa råvarukedjor. Vi utvärderar alla förnybara råvaror och dess 
leverantörer för att säkerställa att det inte uppstår nya problem när man 
försöker lösa andra. 

Preem producerar idag HVO från avfall och restprodukter från 
industrin. Allt eftersom vi ökar produktionen av biodrivmedel utökar vi 
samtidigt variationen bland de förnybara råvaror vi använder. Under 
2020 påbörjade vi produktion av biodrivmedel vid raffinaderiet i Lysekil, 
vilket också innebar att vi påbörjade produktion av drivmedel delvis 
baserat på rapsolja.

Det finns en pågående diskussion om nyttjandet av grödobaserade 
råvaror till drivmedel, dit rapsolja tillhör. Utöver att Preem självklart följer 
gällande regelverk, som bland annat grundar sig i EU:s förnybartdirektiv, 
gör vi dessutom alltid noggranna hållbarhetsutvärderingar av nya råvaror 
till raffinaderierna. När vi utvärderar och väljer grödobaserade råvaror 
ser vi till att de inte bidrar till avskogning, får negativa konsekvenser för 
biologisk mångfald, eller konkurrerar ut nödvändig matproduktion.  
I Sverige och Europa finns gott om odlingsbar jord och det finns utom- 
ordentlig potential att utöka produktionen av energigrödor utan att 
riskera minskad matproduktion och negativa miljökonsekvenser.

Preem utvärderar  
alla förnybara 
råvaror och dess 
leverantörer för att 
säkerställa att det 
inte uppstår nya 
problem när man 
försöker lösa andra.
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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 åstadkommer  
vi bäst i en verksamhet som präglas av engagemang, mångfald, inkludering 
och intern rörlighet, där våra gemensamma värderingar styr. 

Varje dag arbetar drygt 1 500 medarbetare, inom 
cirka 200 arbetsroller, för att driva Preems verk-
samhet framåt. Medarbetarnas hälsa, engagemang 
och kompetens är kritiska framgångsfaktorer för 

oss. Vi vill att våra medarbetare ska må bra och trivas i sitt 
arbete och inte riskera arbetsrelaterade olyckor eller sjukdom. 
Ett starkt arbetsgivarvarumärke är en viktig framgångsfaktor 
både för att behålla nuvarande och attrahera framtidens med-
arbetare. Aktiva satsningar på våra medarbetares arbetsmiljö, 
delaktighet, utveckling och välmående är därför av högsta 
prioritet. 

Motiverade och engagerade medarbetare 
2020 har burit med sig både korttidspermitteringar, hemarbete 
och en vikande marknad. Det har därför varit viktigare än 
någonsin för oss att arbeta för att upprätthålla engagemang 
och motivation hos våra medarbetare. Framgångsfaktorerna 
har varit snabba beslut om hantering, tydlig och regelbunden 
information från ledningen och ett starkt stöd till våra chefer 
kring hur de kan möta såväl frågor som oro. Under året har vi 
därför som komplement till den årliga medarbetarundersök-
ningen genomfört två pulsmätningar, där vi mätt engagemang, 
ledarskap och nyskapandegrad, och vi ser att vår strategi har 
gett resultat. Även om vi inte nått vårt mål på 82, så ligger enga-
gemangindex kvar på en hög nivå (78 i samtliga mätningar).

Preems årliga medarbetarundersökning mäter även värde-
ringsefterlevnad, psykosocial arbetsmiljö samt arbetsklimat 
och medarbetarnöjdhet. De senaste åren har vi haft en mycket 
god utveckling och trots ett turbulent år är vår förhoppning att 
vi ska ha fortsatt bra resultat framåt.

Ny ledarprofil införs
Under 2020 har vi lanserat Preems nya ledarprofil. Profilen  
är ett resultat av vårt strategiarbete. Den har arbetats fram 
tillsammans med Preems alla ledare och speglar vad vi ser  
är framgångsfaktorer i ledarskapet för att uppfylla våra  
strategiska prioriteringar.

Ledarprofilens tre huvudfokus är:
• Tydliggöra mål och riktning
• Skapa engagemang och utveckling
• Leva våra värderingar

Varje huvudområde konkretiseras i ett antal önskvärda beteen-
den. Exempel; Jag berättar vart vi ska och låter mina medarbe-
tare sätta vägen dit; Jag visar tillit till mina medarbetare och 
delegerar; Jag sätter säkerhet först och agerar på beteenden 
som strider mot värderingarna. 

Vi arbetar nu för att ledarprofilens beteenden ska implemen- 
teras inom hela företaget för att bli en naturlig och integrerad 
del av vårt ledararbete. Såväl ledare som medarbetare ska veta 
vilket ledarskap som eftersträvas och varför.

Mångfald och inkludering stärker innovationskraften 
Genom ökad mångfald och inkludering skapar vi förutsättningar  
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. Idag arbetar 73 
procent män och 27 procent kvinnor inom Preem. Fördelningen 
i ledningsgruppen var 60 procent män och 40 procent kvinnor 
under 2020 och styrelsen består till 100 procent av män. Vi kan 
konstatera att vi har en bit kvar. Nytt för 2020 är att vi satt upp 
tydligare mål vid rekrytering kopplat till könsfördelning. Vi har 
även deltagit som partnerbolag i Female Technical Engineer, 
som jobbar med att utjämna könsbalansen i tekniktunga roller, 
och gått med i nätverket Diversity Charter Sweden i syfte att 
skapa utbyte och lärande. 

Medarbetarnas välbefinnande  
och utveckling 2020 2019 2018
Engagemangindex (EI)1 78 82 82
Psykosocialt arbetsmiljöindex (PAI)2 79 78 79
Sjukfrånvaro, % 3 3 3
Net Promotor Score (eNPS) 5 44 46
Antal nyanställda, antal 20 138 151
Personalomsättning, % 6 2 2
Könsfördelning (män/kvinnor), %

Styrelse 100/0 100/0 100/0
Ledningsgrupp 60/40 64/36 67/33
Ledande befattningar 68/32 70/30 71/29
Tjänstemän 62/38 62/38 62/38
Kollektivanställda 88/12 91/9 92/8

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

Fokusområde: Människa och säkerhet
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Kompetensutveckling för framtiden 
Vi arbetar för att tillsammans skapa en värderingsstyrd  
företagskultur. Vi utgår från att alla som arbetar på Preem  
har stor förmåga och att vår framgång handlar om att på bästa 
sätt möjliggöra för denna förmåga att växa. Summan av allas 
prestation gör det möjligt att nå målen inom vår strategi.  
Vi genomför 1 till 1-samtal mellan chef och medarbetare för att 
säkerställa att alla medarbetare har rätt förutsättningar att 
vidareutvecklas i sin befintliga roll och även får möjlighet att 
utvecklas i nya roller och utmaningar.

Preem erbjuder regelbundet ett flertal olika utbildningar, 
som ska bidra till en kontinuerlig kompetensutveckling av våra 
medarbetare. De yttre förutsättningar som 2020 gett oss har 
drivit på utvecklingen av digitala utbildningar och vi har under 
året producerat ett antal e-learnings samt genomfört ett antal 
utbildningar och föreläsningar över Teams. Detta är en väg vi 
kommer att fortsätta på, då vi ser att det tillgängliggör 
utbildning för fler på ett effektivt sätt. Exempel på utbildningar 
som skett under 2020 är Mångfald och inkludering, Ny chef  
på Preem, Koncerngemensam introduktion och Leadership 
boost på temat Skapa förutsättning för engagemang och 
förstå drivkrafter.

Åldersfördelning 
anställda 2020

n Under 30 år: 13%
n 30–50 år: 56%
n 51–60 år: 26%
n Över 60 år: 6%

Anställningslängd 
anställda 2020

n 0–5 år: 40%
n 6–10 år: 18%
n 11–15 år: 13%
n 16–20 år: 9%
n Över 20 år: 20%
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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  
säkerheten först. Vår nollvision gäller för alla delar av 
verksamheten – den omfattar alla medarbetare, men även 

leverantörer och konsulter som jobbar under vårt varumärke. 

Fokus på säkerhet 
Att sätta säkerheten 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 samt spill och vi arbetar med kemikalier som kan orsaka 
skador vid felhantering. Inom vår verksamhet finns också med-
arbetare och entreprenörer som arbetar på höga höjder, med 
tunga lyft och avancerade verktyg. För att skydda medarbetarna 
och andra som jobbar för oss, såsom entreprenörer och förare, 
samt för att ta hand om våra anläggningar, närmiljön och de 
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 frekvensen 
av olyckor som medför frånvaro från arbetet under minst ett 
arbetspass (LWIF). Målet är max 1,2 frånvaroolyckor per miljon 
arbetstimmar. Utfallet för 2020 blev 0,8. Sedan 2018 mäter vi 
även summan av antalet frånvaroolyckor, olyckor som leder till 
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 processäker-
hetsavvikelser (PSER).

Hälsa och säkerhet 2020 2019 2018
LWIF – Lost Workday Injury Frequency1,  
st/milj. tim 0,8 1 1
All injury Frequency (AIF)2, st/milj. tim 2,6 4 4
Process Safety Event Rate (PSER)3

Tier 1 och 2, st/milj. tim 0,6 1 2

1)    LWIF visar frekvensen av frånvaroolyckor, det vill säga olyckor som medför  
frånvaro från arbetet under minst ett arbetspass

2) AIF visar mindre allvarliga personskador per miljon arbetade timmar
3)  PSER beräknas som antal anläggningssäkerhetsavvikelser av kategorierna  

tier 1 och tier 2, dividerat med miljoner arbetade timmar

Säkerhetskultur 
För att nå vår nollvision är en stark säkerhetskultur en förut- 
sättning. Det ska sitta i vårt grundbeteende att agera på ett 
säkert sätt. För att stärka säkerhetskulturen och göra vårt 
säkerhetsbudskap tydligt kring områden där vi ser ett behov 
av förstärkning, arbetar vi kontinuerligt med att ta fram olika 
initiativ för information och kommunikation i organisationen.  
Ett exempel är de säkerhetsfilmer som tagits fram för att på  
ett pedagogiskt sätt, både för intern och extern personal,  

medvetandegöra några av de vanligast förekommande riskerna 
och hur vi  arbetar för att minimera dem.

Hälsa
En annan förutsättning för att nå nollvisionen är att vi har med- 
arbetare som mår bra. Preem erbjuder hälsoundersökningar 
med fokus på arbetsmiljörelaterade och livsstilsrelaterade 
hälsoproblem till alla medarbetare. Vid hälsoundersökningarna 
görs en genomgång av individens, arbetsgruppens och organi-
sationens hälsa samt bakomliggande faktorer i syfte att främja 
hälsan hos såväl medarbetare, arbetsgrupp och organisation. 

Säkra anläggningar 
Basen för säkerheten i våra anläggningar är en mängd tekniska 
standarder i kombination med omfattande riskanalyser och 
löpande säkerhetsgranskningar. Utöver det går vi kontinuerligt 
igenom våra anläggningar och värderar risker utifrån föränd-
ringar som gjorts, inom vår så kallade re-Hazop-aktivitet. Vi går 
då igenom anläggningen i detalj utifrån en strikt styrd metodik 
för att identifiera tänkbara risker och säkerställa att lämpliga 
skyddsåtgärder finns på plats. Om vi hittar säkerhetsrelaterade 
avvikelser vidtas åtgärder. 

Trygga transporter till sjöss och på land 
Preem ställer höga krav på de rederier som vi sluter samarbets-
avtal med. Normalt anlöper drygt 2 000 fartyg per år Preems 
hamnar vid raffinaderierna i Göteborg och Lysekil. 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 spillvattenhantering. 
Alla tankfartyg som transporterar last till och från Preems  
depåer eller raffinaderier inspekteras kontinuerligt av vetting- 
inspektörer för att bli godkända enligt våra krav. 

Preems leveranser på land utförs av externa transportörer, 
som måste leva upp till Preems säkerhetskrav. Exempel på krav 
som Preem ställer är att det ska finnas alkolås i alla tankbilar 
samt att samtliga fordon ska ha hastighetsbegränsare som 
är inställda på en maxfart om 80 km/tim. För att upprätthålla 
en kontinuerlig dialog med våra transportörer 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. 
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93 %
av medarbetarna som har externa kontakter, 
har gått anti-korruptionsutbildning
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Ansvarsfull aktör
För oss är stabila och korrekta affärsförhållanden med våra leverantörer 
och kunder av största vikt. Vi bedriver därför ett aktivt arbete för att  
säkerställa  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. Korruptionsfall kan 
också leda till åtal och medföra höga böter för företaget och 
fängelse för berörda vid dom. 

Under 2020 har inga fall av korruption som berör Preem 
kommit till vår kännedom. 

Etik och antikorruption 
Vi arbetar aktivt för att förebygga korruption. Grunden för 
arbetet finns i vår affärsmoralspolicy och vår uppförandekod. 
Affärsmoralspolicyn 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 konkurrens- 
begränsande åtgärder som strider mot konkurrenslagstiftningen.  
Medarbetare och leverantörer förväntas följa vår uppförande- 
kod. Under 2020 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. Inför inköp av råvaror och drivmedelsprodukter 
genomför vi granskningar av hållbarhetsrisker, där risken för 
korruption generellt i ursprungsländer, samt risken och historiken 
som leverantören har gällande korruption, ingår. 

Vissa personalkategorier, till exempel chefer och 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 
2020 var det 93 procent som gick utbildningen. 

Etikkommitté granskar ställningstaganden 
En central del av styrningen och kontrollen av etik och anti-
korruption 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 från koncernledningen, internrevisor, 
bolagsjurist samt medarbetarrepresentanter från de fackliga 
klubbarna. Kommittén sammanträder minst två gånger per år, 
och fler gånger vid behov. 

Whistleblower-system 
Genom vårt whistleblower-system kan medarbetare säkert och 
anonymt anmäla misstankar om allvarligare överträdelser mot 
såväl lagar som interna regler inom företaget. Under 2020 har 
vi påbörjat ett arbete för att även externa personer ska kunna 
göra anmälningar via vår webbplats. Systemet administreras 
av extern part och yttersta mottagare är Preems Revisions-
kommitté.

Affärsetik 2020 2019 2018
Andel som har genomgått utbildningen  
”Gåva eller muta – vad gäller?”, % 93 88 90
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Preems samhällsansvar

Vi är Sveriges största drivmedelsproducent och våra  
produkter har stor betydelse för samhällets transporter  
på väg, till sjöss och med flyg. Vi är också en betydelsefull 
arbetsgivare, speciellt genom våra raffinaderier på väst- 
kusten. För oss är goda och aktiva relationer med det lokala, 
regionala och nationella samhället av största vikt.

Sveriges mål är att bli ett av världens första fossilfria  
välfärdssamhällen, vilket kräver en stor omställning av  
vår verksamhet och vår industri. Petroleumprodukter har 

idag många användningsområden, inte minst som drivmedel, 
och Preem är en stor aktör inom både fossil och förnybar driv-
medelsproduktion och distribution.

Flytande drivmedel är samhällets blodomlopp, och viktiga 
samhällsfunktioner är beroende av en väl fungerande produktion 
och distribution av drivmedel. Det gäller allt ifrån kollektivtrafik 
till godstransporter och utryckningsfordon. I händelse av kris 
ställs vårt samhällsuppdrag på sin spets. Genom våra inhemska 
produktionsanläggningar kan vi säkra den avgörande tillgången 
på drivmedel och bränslen för reservkraft, och bidrar då till att 
samhällskritiska funktioner upprätthålls.

Med vår vision, att leda omställningen till ett hållbart sam-
hälle, vill vi vara en positiv kraft, som skapar förutsättningar för 
produktion av förnybara drivmedel med låg klimatpåverkan, 
både i vardag och i kris. Klimatomställningen måste ske genom 
balans mellan miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 
Utan den balansen, finns det risk för negativ påverkan såsom 
minskat självförsörjande, ökat importberoende, förlorade jobb, 
minskad skattebas och försämrade möjligheter till att bygga ut 
en inhemsk produktion av förnybara drivmedel. 

Bidra till samhället
Vårt samhällsengagemang finns i samhällets alla delar och  
Preem är en av viktig samhällsaktör. Genom att investera i  
förnybar drivmedelsproduktion, baserat på hållbara råvaror, 
bidrar vi också till att trygga grön ekonomisk tillväxt i Sverige, 
och självförsörjning av förnybara drivmedel för framtiden. 

Preem är en stor arbetsgivare lokalt, och i Lysekils kommun 
är vi den största privata arbetsgivaren. Idag sysselsätter vi 
direkt drygt 1 500 personer i olika regioner, och indirekt många 
fler. Det är därför viktigt att vi förstår lokalsamhällets behov 
och agerar utifrån det. Vi bjuder regelbundet in till samråd med 
intressenter i närområdet och vi har en tät samverkan med 
både kommuner, myndigheter, civilsamhället och andra företag. 
Vi är aktiva lokalt genom sponsring och stöd till evenemang 
inom idrott, kultur och forskning. Sedan 2007 har vi ett samar-
bete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg för att stärka 
kunskapen och forskningen kring biodrivmedel.

Öppenhet och transparens är två ledord i vårt samhälls- 
engagemang. Vi gör oss synliga och tillgängliga för allmänheten 
och media i syfte att öka insynen i vår verksamhet. Vi deltar 
aktivt i samhällsdebatten genom att föra en löpande dialog med 
politiker, myndigheter, intresse- och branschorganisationer, inte 
minst inom miljö- och klimatområdet. Den bredare allmänheten 
försöker vi nå genom våra egna kanaler.

Politiken i fokus för samhällspåverkan
För att upprätthålla en god välfärd krävs en stark ekonomi 
och hög sysselsättning. En av Preems främsta uppgifter är att 
balansera omställningen till ett hållbart samhälle, så att social, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet tryggas. I praktiken 
handlar det om att leda omställningen av transportsektorn 
från fossilberoende till förnybar och miljö- och klimatmässigt 
hållbar. Samtidigt krävs att Preems ekonomiska utveckling och 
konkurrenskraft förblir stark, utan att äventyra den sociala 
hållbarheten i vår värdekedja. En stor del i vårt arbete handlar 
därför om att verka för en politik som minskar klimatpåverkan, 
främjar ökad inhemsk förnybar drivmedelsproduktion, tryggar 
Sveriges självförsörjning och bidrar till nya gröna jobb.

Den svenska reduktionsplikten är ett styrmedel som styr mot 
en omställning från fossilt till förnybart. Preem har en mycket 
positiv inställning till reduktionsplikten och hur regelverket kom-
mer att skärpas över tid. Preem är även positiva till utvecklingen 
av reduktionspliktens motsvarighet i Norge, det så kallade 
omsättningskravet och har drivit på för motsvarande styrmedel 
för vägtrafiken i hela EU samt för flyget. Därutöver driver vi 
frågor som ska underlätta investeringar och etableringar av ny- 
eller ombyggnationer av raffinaderierna för att möjliggöra den 
förnybara omställningen. Det handlar dels om att säkra nödvän-
digt kapital, dels om att tillståndsprocesserna för klimatviktiga 
investeringar effektiviseras och blir mer förutsägbara.

Vi bedriver samhällspåverkan i egen regi och tillsammans 
med andra. Preem är medlemmar i drivmedelsindustrins 
branschorganisation Drivkraft Sverige, i kemiindustrins mot-
svarighet IKEM samt i sjöfartens branschorganisation Fören-
ingen Svensk Sjöfart. Dessutom är vi bland annat medlemmar 
i Fossilfritt Sverige, Hagainitiativet, intresseorganisationen för 
bioenergi, Svebio och i nätverket KNEG, som arbetar för att 
främja hållbarhet för godstransporter. Lokalt är vi medlemmar 
i Västra Götalands Klimatråd, Västsvenska handelskammaren 
och Stockholms handelskammare. I Norge är vi medlemmar i 
branschorganisationen Drivkraft Norge och ingick under 2020 
ett samarbete med miljö- och klimatorganisationen Zero.
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Oskar Hoflund

44. Preem 2020

Utökad hantering av förnybara 
råvaror på Depå Helsingborg
För att möta en ökad efterfrågan av förnybara produkter  behöver 
Preem successivt utöka hanteringen av förnybara råvaror och 
 biobaserade oljor.

Depå Helsingborg ska i framtiden främst nyttjas för lagring av  
förnybara råvaror till raffinaderiernas produktion av drivmedel 
och bränslen, samt bli en så kallad grön terminal. Detta är en 

förutsättning för att Preem ska kunna genomföra den planerade  
omställningen och nå uppsatta mål år 2045. 

– För att kunna lagra förnybara råvaror behöver cisternerna på  
depån byggas om. Det innebär att vi isolerar och installerar värme- 
element i cisternerna för att kunna hålla råvaran varm, säger Jonas  
Nerme, chef Depådrift Helsingborg, på Preem. 

Hittills har en cistern konverterats för lagring av förnybar råvara i  
Helsingborg. Under våren 2020 skickades en ansökan om ändrings-
tillstånd in för att få hantera råtalldiesel, som produceras av SunPine i 
Piteå, på Depå Helsingborg. Ansökan godkändes av tillsynsmyndigheten 
i juni 2020 och under juli inkom den första leveransen av råtalldiesel. 
Därefter lämnades en ny miljötillståndsansökan in i mitten av oktober 
2020. Den ansökan är för att få hantera alla typer av förnybara råvaror 
som vi känner till idag. 

Preem planerar att konvertera ytterligare två cisterner under 2021 
för att lagra förnybara råvaror på en sammanlagd lagringskapacitet av 
45 000 kubikmeter. 

Case: Grön terminal

– En stor drivkraft till konverteringarna, utöver omställningen till  
förnybar produktion, är att det blir en vinst både för ekonomi och klimat 
att konvertera befintliga cisterner, jämfört med att bygga nya på våra  
raffinaderier. Att kunna lagerhålla ovanjordslager i egen regi blir även 
mer kostnadseffektivt på sikt, säger Oskar Hoflund, chef Depådrift 
Skarvik, på Preem.

Preem räknar med att ha ett nytt miljötillstånd för verksamheten i 
Helsingborg under 2021, och konverteringen av hela depån görs stegvis 
fram till år 2025. 

Preem planerar att  
konvertera ytterligare 
två cisterner under 2021 
för att lagra förnybara 
råvaror på en samman-
lagd lagringskapacitet 
av 45 000 kubikmeter. 

Jonas Nerme
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Preems bolagsstyrning
Styrning och uppföljning sker på olika nivåer och på olika sätt inom Preem 
för att säkerställa ett ansvarsfullt företagande som bedrivs i enlighet med 
externa och interna regler och krav. Styrningen säkerställer våra åtaganden 
gentemot ägare och investerare samt hjälper oss tillgodose förväntningar 
från övriga intressenter och bidra till värdeskapande i samhället. 

Styrning och uppföljning

Vår styrningsstruktur

Aktieägare och årsstämma
Preem är ett privat bolag som ägs till 100 procent av Corral  
Petroleum Holdings AB. En årsstämma hålls varje år. Bolagets 
aktier är inte noterade på någon marknadsplats.

Styrelsen
Styrelsen består av sju styrelseledamöter och fyra arbetstagar- 
representanter, som presenteras på sidan 50. Styrelsen har 
det övergripande ansvaret för företagets organisation och 
förvaltning genom löpande uppföljning av verksamheten, säker-
ställande av en ändamålsenlig organisation och ledning samt 
säkerställande av att riktlinjer och internkontroll är ändamåls- 
enliga och efterlevs. Styrelsen fastställer mål och strategier 
samt tar beslut om bland annat större investeringar.

Revisionskommitté 
Styrelsen har inrättat en Revisionskommittée som består av två 
personer ur styrelsen. Revisionskommitténs syfte är att skapa 
en närmare kontakt mellan styrelsen och bolagets revisorer. 
Vidare är Revisionskommitténs roll att huvudsakligen övervaka 
bolagets finansiella ställning samt att övervaka effektiviteten  
i intern kontroll, internrevision och riskhantering. Revisions- 
kommittén arbetar efter instruktioner av styrelsen.

VD och koncernchef samt koncernledning
Preems koncernledning säkerställer styrning av verksamheten. 
Till sin hjälp har de ett företagsövergripande ledningssystem 
som omfattar styrning på olika nivåer i företaget. Utifrån om- 
världsbevakning, uppföljning av intressentkrav, verksamhets-
uppföljning och målstyrning, risker och möjligheter, resultat  
från interna och externa revisioner samt avvikelsehantering, så 
fattar koncernledningen beslut om prioriteringar av förbättrings- 
områden. Koncernledningens styrning sker genom löpande 
ledningsmöten och olika kommittéer för specifika frågor. Preems 
koncernledning leds av VD och består i övrigt av chefer för 
affärsområden och koncernfunktioner: Varuförsörjning, 
Marknad och Försäljning, Raffinering, Ekonomi och Finans,  
Hållbar utveckling samt Kommunikation och HR. 

Aktieägare via årsstämma

Styrelse

VD och koncernchef samt 
koncernledning

Affärsområden och 
koncernfunktioner

Extern revisor

Revisionskommitté

Internrevision

Internrevision
Internrevisionen är en intern funktion som granskar bolaget  
på uppdrag av Revisionskommittén samt är en oberoende 
kvalitetssäkring och rådgivningsfunktion för bolagets operativa 
verksamhet. Internrevisionen utvärderar, samt syftar till att 
förbättra bolagets styrning, riskhantering och kontroll genom 
att arbeta nära verksamheten som rådgivare.

Intern kontroll över finansiell rapportering
Preems ramverk för internkontroll avseende finansiell rappor-
tering syftar till att ge en rimlig försäkran om att Preems mål 
uppnås vad gäller tillförlitlig finansiell rapportering och skydd 
av bolagets tillgångar. Vidare syftar det till att styra efterlevnad 
av tillämpliga lagar och förordningar samt ändamålsenlig och 
effektiv verksamhet. Preems ledningssystem utgör basen för 
den interna styrningen och kontrollen samt är en del av styr- 
och kontrollmiljön.

Ledningssystem stödjer verksamheten
Målet med ledningssystemet är att Preem ska bedriva en säker, 
ändamålsenlig och effektiv verksamhet. Ledningssystemet 
omfattar all verksamhet inom Preem: samtliga affärsområden 
och koncernfunktioner, fysiska anläggningar samt interna såväl 

Preems styrningsstruktur
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som outsourcade processer. Det stödjer hela vår affär och 
verksamhet samt företagets systematiska förbättringsarbete 
och lärande. Vi använder ett koncernövergripande avvikelse-
hanteringssystem som stödjer rapportering och uppföljning av 
incidenter, förbättringsarbeten och förebyggande av oönskade 
händelser. Vårt ledningssystem säkerställer ett särskilt fokus  
på säkerhet, miljö, kvalitet, energi och väsentliga hållbarhets-
områden. Det sträcker sig från strategisk nivå, med utgångs-
punkt i vision, värderingar, strategi och policyer, till operativ 
nivå, med instruktioner som visar hur olika arbetsmoment ska 
utföras. Ledningssystemet hjälper oss säkerställa att vi uppfyller 
externa samt interna krav. Efterlevnaden kontrolleras genom 
inspektioner och revisioner. Medarbetarnas medvetenhet om 

Preems styrmodell för hållbarhet är en del av Preems  
övergripande ledningssystem och följer samma struktur.  
Styrmodellen bidrar till ett effektivt hållbarhetsarbete  
som minskar risker och säkerställer styrning mot våra mål.  
Fokus på styrning anpassas till respektive hållbarhetsfråga 
beroende på väsentlighet, koppling till strategin, risker,  
regleringar, komplexitet och intern mognadsgrad. 

Preems styrmodell för hållbarhet

Vår styrmodell för  hållbarhet 

Styrmodell för hållbarhet

Policys och  
standarder

Hållbarhetsprojekt

Investeringsanalys  
och prioriteringRoller och ansvar

Mål, uppföljning  
och rapportering

Forum och  
beslutsorgan

Beslutsorgan och roller och ansvar 
Inriktning och mål för väsentliga hållbarhetsfrågor uppdateras 
och fastställs i samband med det årliga arbetet med strategi- 
och affärsplan som godkänns av styrelsen. Koncernledningen 
är övergripande ansvarig för väsentliga hållbarhetsfrågor. 
De hanterar även frågor av strategisk karaktär och övervakar 
måluppföljning och riskhantering. Chef för koncernfunktion 
Hållbar utveckling ingår i koncernledningen. 

ledningssystemets tillämplighet, exempelvis kännedom om 
innehåll i policys och andra viktiga styrdokument, förstärks ge-
nom olika informations -, utbildnings - och uppföljningsinsatser. 

Vi har valt att certifiera vårt ledningssystem enligt externa 
standarder inom flera områden. Hela verksamheten är certifierad 
enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och verksamheten 
vid raffinaderierna även i enlighet med ISO 45001 (arbetsmiljö).  
Vi är också certifierade enligt ISCC* och har ett svenskt Håll-
barhetsbesked för ledningssystemet avseende hantering av 
förnybara bränslen. 

* ISCC som står för International Sustainability and Carbon Certification och är ett 
frivilligt certifieringssystem som påvisar uppfyllnad av EU:s förnybartdirektiv.

Hållbarhetsarbetet inom Preem är dels centralt organiserat 
via koncernfunktionen Hållbar utveckling, dels distribuerat i 
processer och linjeorganisation. 

För att säkra ett ägarskap av hållbarhetsfrågor definierar  
vi roller och ansvar inom hållbarhetsarbetet. Ansvar kan exem-
pelvis handla om vem som är processägare eller ansvarig för 
resultatmål, uppföljning, sammankallande och vilket besluts-
mandat som respektive roll har. 

Preem använder fasta tvärfunktionella forum på olika  
nivåer för att hantera, utveckla, följa upp och besluta kring 
hållbarhetsfrågor. Etikkommittén hanterar till exempel verksam-
hetens affärsetiska ställningstaganden och frågor kopplade  
till vår affärsmoralpolicy (se sidan 42). Kommittén består av VD,  
representanter från koncernledningen, internrevisor, bolagsjurist 
samt medarbetarrepresentanter från de fackliga klubbarna.  
Andra forum, under ledning av avdelningen för hållbarhets-
utveckling, hanterar frågor av mer taktisk och operationell 
karaktär avseende exempelvis: 
•  Hållbarhetskrav för råvaror och leverantörer knutet till vår 

uppförandekod 
•  Vårt kontrollsystem (del av ledningssystemet) för förnybara 

produkter och produktion
•  Vår CO2-roadmap 
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Mål, uppföljning och rapportering
Uppföljning och resultatrapportering är en viktig del i vår 
målstyrning och väsentliga hållbarhetsfrågor följs upp genom 
resultatindikatorer (KPI:er). Preems styrelse följer kvartalsvis 
upp utvecklingen gällande våra övergripande klimatmål. Håll-
barhetsfrågor som ingår i Preems strategi följs upp av koncern-
ledningen integrerat i Preems övergripande uppföljning via 
ett balanserat styrkort. Under 2020 har detta skett kvartalsvis. 
Övriga väsentliga hållbarhetsfrågor följs upp av koncernled-
ningen genom ett dedikerat hållbarhetsstyrkort.

Vi rapporterar vår hållbarhetsprestanda externt i olika sam-
manhang, till exempel genom vår årliga hållbarhetsredovisning, 
myndighetsrapportering av olika slag och även genom det 
externa Hagainitiativets klimatbokslut. 

Hållbarhetsprojekt
Utifrån vår strategi och våra mål definieras hållbarhetsprojekt 
och program som ska stänga gapen mellan vårt nuläge och vårt 
önskade läge. Det kan handla om allt från forskningsprojekt 
kring nya råvaror till projekt för att bygga ut vår förnybara 
produktion. Några av dessa hållbarhetsprojekt beskrivs mer i 
detalj under avsnittet Vision och strategi, samt på sidorna som 
presenterar våra fokusområden, se sidorna 14 och 20–44. 

Investeringsanalys 
Stora investeringar kan ha stor påverkan på våra hållbarhets-
mål. Inför större investeringar genomförs därför en hållbarhets-
analys för att beskriva påverkan på hållbarhetsmålen. Fokus i 
vår analys är så här långt främst knutet till klimatområdet, där vi 
genom scenarioanalyser beskriver effekten på våra klimatmål 
av olika investeringar och förändringar inom exempelvis vår 
produktion. Detta är en komponent inom vår styrmodell för håll-
barhet som vi fortsatt ska utveckla, då vi ser ett ökat behov av 
att den här typen av analys integreras systematiskt i besluts-
processen kring investeringar av större karaktär.

Policys och standarder
Preem har flera policys inom hållbarhet, som del av lednings- 
systemet, vilka vägleder oss i vårt arbete. Dessa policys beslutas 
av VD eller koncernledningen och omfattar:
• Preems uppförandekod
• Säkerhet , hälsa  och miljöpolicy
• Kvalitetspolicy
• Informationssäkerhetspolicy 
• Affärsmoralpolicy
• Alkohol- och drogpolicy

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 samt ILO:s åtta grundläggande konventioner 
och 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
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1.  Identifiera risker i risk- 
workshops, intern/extern 
information, revisioner

2.  Kvantifiera sannolikheter 
och konsekvenser

3.  Respondera, ta fram 
skadeförebyggande, 
konsekvenslindrande 
åtgärder

4.  Följ upp och bevaka risk-
kontrollernas effektivitet

5.  Rapportera riskstatus  
och trender regelbundet

1.
Identifiera

5.
Rapportera

2.
Kvantifiera

4.
Följ upp och 

bevaka
3.

Respondera
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Preems riskhantering
Preem arbetar med en systematisk modell för risk-
hantering där risker identifieras, värderas, hanteras 
och följs upp enligt en gemensam metodik. Risk-
hanteringen sker löpande på alla nivåer i företaget 
och utgör en viktig del i Preems styrning. 

Framgångsrik riskhantering bidrar till konkurrensfördelar, 
resursoptimering och även nya affärsmöjligheter. Genom 
att förstå och hantera risker kan vi bygga förtroende hos 

kunder, leverantörer, anställda, ägare och samhällen vi arbetar i.  
Betydelsen av risker och toleransen för dessa är viktiga i vårt 
beslutsfattande. Riskhantering är därför inbäddat i våra  
kritiska affärsaktiviteter, funktioner och processer. Den sker på 
alla nivåer i företaget och utgör en viktig del i företagets styrning. 
Riskhantering i löpande verksamhet omfattar exempelvis vårt 
förbättringsarbete genom interna revisioner och ronder, liksom 
utredning och dokumentation av avvikelser och förbättrings- 
förslag. Vidare ingår alltid riskbedömningar i vårt arbetsmiljö- och 
säkerhetsarbete, samt för undvikande av miljöskada. Riskbedöm-
ningar är även en central utgångspunkt i affärsanalysen när vi 
gör vår väsentlighetsanalys avseende hållbarhetsfrågor. 

Preems modell för systematisk riskhantering
Preem, som är ett starkt reglerat drivmedelsbolag, står inför 
många olika typer av risker som måste hanteras. Ett systematiskt 
arbete med koncernövergripande riskhantering stödjer oss i att 
fatta beslut med optimal avvägning mellan möjlighet och risk, 
vilket möjliggör att vi kan:
• lösa/hantera problem innan de inträffar
• ha en hanteringsberedskap om risker trots allt materialiseras
• fatta välgrundade affärsbeslut
• uppnå de strategiska målen

Workshops genomförs årligen med ledningsgrupper för samtliga 
affärsområden och inom stödjande funktioner. Syftet är att iden- 
tifiera och kvantifiera de risker och händelser som potentiellt 
hotar uppfyllandet av Preems affärsmål eller andra värden. Risker 
och hot identifieras, sannolikheten för inträffande bedöms, under- 
liggande orsaker dokumenteras och därefter kvantifieras de 
konsekvenser som riskerna kan komma att få inom kategorierna 
hälsa och säkerhet, miljö, intäkter och kostnader samt varumärke.

 För att underlätta hantering delas riskerna in i kategorierna 
externa-, strategiska- och operativa risker.
•  Extern risk – kan inte kontrolleras, men kan bevakas och han-

teras proaktivt så att effekter optimeras och risker vänds till 
möjligheter 

•  Strategisk risk – ska hanteras för att säkra kostnadseffektivitet 
och undvika negativ påverkan 

•  Operativ risk – ska hanteras eller åtgärdas då ursprunget finns 
att söka i interna processer eller bristen på sådana, människors 
handlingar (medvetna eller ej) eller i externa händelser

 

Möjligheter brukar beskrivas som ”den andra sidan av myntet”, 
det vill säga ett positivt utfall/värdeförändring, produktions- 
effektivisering och positiva bidrag till miljön, som har möjlig-
gjorts av effektiva processer, människors handlingar eller till 
följd av externa händelser.

Risker analyseras och uppdateras även inför förändringar 
och i samband med strategi- och affärsplanering.

I samband med riskanalysen identifieras åtgärder för att 
minska sannolikheten för inträffande och för att minimera 
konsekvenserna. Större risker följs upp på varje koncernled-
ningsmöte och rapporteras kvartalsvis till styrelsen via Revi-
sionsutskottet i samband med internrevision. Ledningsgrupper 
får löpande rapportering av riskstatus, inträffade incidenter, 
tillbud samt effektiviteten i befintliga barriärer och kontroller. 
Koncernledningen fattar beslut om riskreducerande aktiviteter, 
ansvarsfördelning och tidsplaner. Riskreducerande åtgärder 
med lägre risk, som är av mer taktisk och operativ karaktär, 
hanteras i linjeorganisationen.

Framväxande risker
Framväxande risker är risker som tidigare inte väsentligt påverkat 
Preems organisation eller värdekedja och där konsekvens och 
sannolikhet för inträffande är eller varit mycket osäker eller oför-
utsägbar. Utvecklingen av framväxande risker kan vara snabb 
och/eller icke linjär, vilket covid-19-pandemin är ett exempel på. 

Framväxande risker som Preem för tillfället bevakar är:
•  Strategiska korrigeringar till följd av pandemin (se sid 12) och 

konsekvenser av besparingsåtgärder
•  Fysiska risker kopplat till klimatförändringar*, exempelvis 

extrema väderhändelser och översvämningar, längre perioder 
med höga sommartemperaturer som stör raffinaderiprocessen, 
minskad tillgång av vatten samt störningar i råvaruströmmar 
och andra kritiska resurser  

*Klimatrelaterade fysiska risker (TCFD)

Preems modell för riskhantering
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Koppling till Preems 
hållbarhetsramverk Kategori Risk (hot) Konsekvens Hantering

Klimat Extern risk Brist på förnybara råvaror  
att använda till produktion  
av förnybara bränslen

•  Svårt att uppnå reduktionsplikt

•  Ökade kostnader vid inköp och 
eventuellt tvång att köpa in 
sämre råvaror

•  Kräver systematiskt arbete 
med att hitta och utveckla nya 
råvaror för förnybar produktion, 
närhet till skogsindustrin kan 
medföra en konkurrensfördel 
för Preem

•  Projektet för att säkerställa 
tillgång till biodrivmedel 

•  Bildande av samriskbolag för 
utveckling av förnybar råvara, till 
exempel med svenska bolag som 
Sunpine, Pyrocell med flera

Stabil ekonomi Extern risk EU:s taxonomi för hållbara 
investeringar ser på bio-
bränslen som en transitional 
activity, vilket gör det svårare 
att finansiera projekt och 
forskning inom området

Sämre möjligheter till 
vissa potentiellt attraktiva 
finansieringslösningar av 
investeringar i förnybar 
produktion

•  Påverkansarbete inklusive 
remissvar i egen regi samt genom 
branschorganisationer 

•  Alternativa finansieringslösningar 
och direktstöd för omställning  
till exempel genom statliga stöd

Miljö Operativ risk Utsläpp av råvara eller produkt 
från båt på grund av att fartyg 
går på grund eller att läckage 
sker vid lastning/lossning 
alternativt vid kollision

Miljöskada till vatten, sane-
ring, blockering av hamn samt 
utebliven leverans av råvara eller 
produkt kan medföra kostnader 
och uteblivna intäkter för Preem

• Dubbelskrov på fartyg

•  Vettingarbete (kravställan mot  
leverantör och uppföljning av 
krav)

• Kontinuitets- och krisplaner

Hållbara 
värdekedjor

Extern risk Partners och leverantörer 
uppfyller inte Preems krav, 
till exempel att de bryter mot 
mänskliga rättigheter

Förlorade leveranser, försämrade 
affärsrelationer samt skada för 
Preems varumärke 
 
Negativ påverkan på hållbar-
hetsaspekter i värdekedjan, 
exempelvis målkonflikter kopplat 
till mänskliga rättigheter, global 
tillgång till mat eller utarmning av 
naturresurser

•  Bedömning, granskning och 
uppföljning av nya och befintliga 
leverantörer 

•  Tydliga kriterier vid inköp samt 
uppförandekod som ligger till 
grund för bedömningar och avtal

•  Leverantörsdialoger för att säkra 
korrigering av avvikelser 

•  Avsluta leverantörsamarbete vid 
behov

•  Rutiner för kommunikation till 
intressenter

Hållbara produkter Operativ/extern 
risk

En större avvikelse kopplat till 
hållbarhetsregelverk uppdagas 
kring ett inköp av en förnybar 
volym eller uppstår i samband 
med administrativ hantering i 
den egna verksamheten

Leder till att volymen inte kan 
räknas som förnybar och kan då 
inte ingå i reduktionsplikt eller 
undantas från skatt på energi. 
Preem kan inte leva upp till 
förväntad kundleverans och får 
sämre lönsamhet på grund av 
ökade kostnader

•  Kontrollsystem för biodrivmedel 
inklusive:

  •  Revisioner, certifiering och 
extern granskning

  •  Rutiner vid inköp av förnybara 
drivmedel

Människa och  
säkerhet

Operativ risk Skada på egendom och 
personal, utan uppsåt

Kort- eller långvarig sjuk-
skrivning. Negativ påverkan  
på varumärke. Produktions-
bortfall vid skada på anläggning. 
Kostnader och eventuella legala 
konsekvenser 

•  Systematiskt säkerhetsarbete, 
t ex skyddsronder, övningar, 
skyddsutrustning, utbildningar 
och rutiner/riktlinjer 

Ansvarsfull aktör Operativ/extern 
risk

Bedrägeri eller ekonomisk 
brottslighet bland 
medarbetare, samarbets-
partners eller kunder

Påverkar Preem ekonomiskt. 
Preem riskerar bryta mot lagar 
och regler

• Affärsmoralpolicy

• Etikkommitté

•  Preems ramverk för internkontroll 
av finansiell rapportering 

Betydande hållbarhetsrisker
Nedan presenteras exempel på några av Preems hållbarhetsrisker kopplat till hållbarhetsramverkets fokusområden. 

Ytterligare information om väsentliga hållbarhetsrisker och möjligheter 
samt Preems hantering och styrning av dessa hittas i avsnitt: 
• Omvärldstrender: sidan 10–11
• Styrning: sidan 45–47 
• FN:s globala mål: sidan 18–19 
•  Inom respektive fokusområdesavsnitt (Stabil ekonomi, Klimat, Miljö, 

Hållbara värdekedjor, Hållbara produkter, Människa och säkerhet samt 
Ansvarsfull aktör): sidorna 20–44 

Hållbarhetsrisker och årsredovisningslagen
Årsredovisningslagens upplysningskrav gällande hållbarhetsrisker  
och deras styrning täcks i Preems hållbarhetsramverk och hållbarhets-
redovisning enligt följande: 
- Miljö: Klimat, sidan 23–27 samt Miljö, sidan 30–31
- Personalfrågor och sociala frågor: Människa och säkerhet, sidan 39–41
-  Mänskliga rättigheter: Hållbara värdekedjor, sidan 32–35 samt 

 Människa och säkerhet, sidan 39–41 
- Antikorruption: Ansvarsfull aktör, sidan 43



Hållbarhetsnoter

1) Robert Techel efterträdde Robin Harming, som var arbetstagarrepresentant, suppleant åren 2018 till och med 2020.
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bolag. 

Om redovisningen

Preems styrelse 

Preems styrelse och verkställande direktör 
 avlämnar härmed Preems hållbarhetsrapport  
för 2020 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 
väsentliga hållbarhetsområden har identifierats. Läs mer om 
Preems väsentlighetsanalys och hållbarhetsramverk på  
sidan 15–17.

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 

raffinaderiverksamheten och transporter där påverkan på 
utsläpp och till exempel spill är störst. Kapitlet som tar upp 
Klimat inkluderar 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 redovisas 
i förekommande fall. Grunddata för Preems nyckeltal och statis-
tik är främst hämtade från Preems interna verksamhetssystem. 
Den data som rapporteras avser kalenderåret 2020 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 och arbetsmiljö, 
kontrollsystem för förnybara drivmedel och EU:s utsläpps- 
handelssystem för koldioxid.

Jason Milazzo 
Styrelseordförande 
Född: 1962 
Bosatt i: London, 
Storbritannien 
Invald: 2009 
Tidigare erfarenhet: 
Ledande befattningar inom Morgan 
Stanley, Investment Banking Division. 
Styrelseuppdrag: 
Ordförande i Svenska  Petroleum 
Exploration AB. 

Magnus Heimburg 
VD och ledamot 
Född: 1967 
Bosatt i: Höllviken, 
Sverige 
Invald: 2020 
Koncernchef och VD 
för Preem.
Tidigare erfarenhet: CFO på  
Perstorp, CFO på Preem, Group 
Treasurer på Swedish Match.
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Mål och utfall

Stabil ekonomi

Hållbar lönsamhet och värdeskapande Enhet 2020 2019 2018 Mål
Nyckeltal för hållbar lönsamhet

Justerat EBITDA1 MSEK 1 960 3 330 3 570 Mål 2020: 6 850 MSEK
Avkastning på arbetande kapital (ROCE) % 1 8 12 Mål: ROCE medel rullande över 5-årsperiod: >15%
Soliditet % 35 28 44 Mål 2020: 37%

Investeringar för minskad klimatpåverkan (CAPEX)2 MSEK 477 269 72

Skapat och fördelat ekonomiskt värde Där påverkan inträffar Enhet 2020 2019 2018 Kommentar
Ekonomiskt värde – genererat:

Intäkter från kunder3 Från kunder MSEK 69 166 103 263 104 125 Nettoomsättning plus intäkter från finansiella 
placeringar

Ekonomiskt värde – fördelat:
Rörelsekostnader Till leverantörer MSEK 59 994 89 771 88 046 Betalningar för material, energi, maskiner, övriga 

rörelsekostnader och externa tjänster
Anställdas löner och förmåner Till anställda MSEK 1 469 1 625 1 482 Totala löner och förmåner inkl. anställdas skatter 

och sociala avgifter
Betalningar till finansiärer Till banker och finansiärer MSEK 321 4 118 1 619 Betald ränta till banker och finansiärer

Betalningar till staten Till samhället MSEK 10 001 11 078 11 093 Skatter, t.ex. energiskatt och koldioxidskatt

Behållet ekonomiskt resultat Till företaget MSEK –2 618 –3 329 1 886 Återinvesteringar eller reserver
  

1)  Den globala pandemin minskade den globala efterfrågan på raffinerade produkter, vilket urholkade raffineringsmarginalerna och sänkte produktionstakten
2)  Alla investeringar som skapar förutsättningar för förnybar produktion och koldioxidreduktion
3) Nettoomsättning plus intäkter från finansiella placeringar
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Enhet 2020 2019 2018 Mål
Totalt
Totala CO2-utsläpp (scope 1, 2, 3) kton 49 431 51 901 60 080
Total CO2-reduktion (jämfört med basår 2018) % –18 –14 N/A

Klimatpåverkan i anskaffningsfasen
Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3)
Indirekta CO2-utsläpp från råvaruutvinning1 kton 3 929 5 764 7 737

Klimatpåverkan i verksamheten
Direkta CO2-utsläpp från produktion (scope 1) kton 1 539 1 680 2 161
Direkta CO2-utsläpp från produktion, Lysekil (LYR) kton 1 027 1 110 1 625

Direkta CO2-utsläpp från produktion, Göteborg (GOR) kton 512 570 536
CO2-utsläpp från tjänsteresor med bil (scope 1)2 kton 0,24 0,31 0,35
CO2-utsläpp från uppvärmning bemannade stationer (scope 1)3 kton 0,08 0,14 0,14

Indirekta CO2-utsläpp (scope 2)
Indirekta CO2-utsläpp, inköpt el, värme och kyla4 (market based) kton 9,8 7,8 9,4

Indirekta CO2-utsläpp, inköpt el, värme och kyla5 (location based) kton 34 36 46

Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3), totalt 43 954 50 221 57 919

CO2-utsläpp från tjänsteresor (tåg och flyg) kton 0,35 0,79 1,15

CO2-utsläpp från transporter (land, sjötransport, kaj) kton 93 76 95

CO2-utsläpp från landtransporter (ej reducerat) kton 7 6 11

CO2-utsläpp från landtransporter6 (reducerat) kton 4,6 –2 N/A

CO2-utsläpp från sjötransporter kton 86 72 84

Klimatpåverkan i användarfasen
Övriga indirekta CO2-utsläpp (scope 3)
CO2-utsläpp i användarfasen (TTW), totalt kton 43 861 44 378 50 083

Klimat

1)  Innefattar både förnybara råvaror och fossil olja 
2) Innefattar hyrbil, tjänstebil och milersatta privatbilar
3) Cirka fyra stycken bemannade stationer värms upp med hjälp av eldningsolja
4)  Inkluderar användning av el på raffinaderierna samt el, fjärrvärme och fjärrkyla 

på depåer, stationer och kontor. Beräkningarna baseras på leverantörsspecifik 
emissionsfaktor och residualmix för el, samt emissionsfaktor medelvärde Sverige 
för fjärrvärme och fjärrkyla. Leverantörsspecifik emissionsfaktor för 2020 var  
ej tillgänglig vid beräkningstillfället och därför användes leverantörsspecifik  
emissionsfaktor från 2019 för 2020 års beräkningar

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

2)  Utvärdering utifrån hållbarhet behandlar områdena: mänskliga rättigheter,  
arbetsvillkor, korruption och miljö

Enhet 2020 2019 2018 Mål

Miljö och social påverkan i leverantörsledet
Förnybara bränslen
Leverantörer som godkänt Preems uppförande kod1 % volym 100 100 100 Mål: 100%
Leverantörer utvärderade utifrån håll barhet2 % volym 100 99 100 Mål: 100%
Andel förnybara råvaror som Preem utvärderat utifrån hållbarhet % 100 100 100 Mål: 100%

Fossila bränslen
Leverantörer som godkänt Preems uppförande kod1 % volym 98 98 34 Mål: 100%
Leverantörer utvärderade utifrån hållbarhet2 % volym 99 96 80 Mål: 100%

Hållbar värdekedja

5)  Inkluderar användning av el på raffinaderierna samt el, fjärrvärme och fjärrkyla  
på depåer, stationer och kontor. Beräkningarna är baserade på emissionfaktorer 
som bygger på ett medelvärde för Sverige 

6) Reducerat utsläpp med certifikat 
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Miljö

Enhet 2020 2019 2018 Mål
Utsläpp till luft, mark och vatten

Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft från produktion ton 750 824 868
Utsläpp av svaveloxider (SOx) till luft från produktion ton 298 772 577
Utsläpp av diffusa kolväten (VOC) från produktion ton 5 054 4 559 4 829
Utsläpp av totalt extraherbara ämnen till vatten1 ton 1,04 1,37 1,62

Allvarliga incidenter inom miljöområdet2 antal 0 0 0 Mål: Inga allvarliga incidenter inom miljöområdet

Energianvändning
Energianvändning inom Preem3 GWh 7 658 6 980  9 576 Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa
Energianvändning utanför Preem GWh 312 281 348

Energianvändning landtransporter GWh 21 18 34
Energianvändning sjötransporter GWh 254 223 276
Energianvändning stationer4 Gwh 37 40 38

Energiintensitet
Energiintensitet LYR5, ranking i Västeuropa rank * * 9 Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa. 
Energiintensitet GOR5 , ranking i Västeuropa rank * * 3 Mål: Bästa kvartilen för raffinaderier i Europa. 

Resursanvändning
Råvaruförbrukning

Fossila råvaror kton 13 660 13 403 16 603
Förnybara råvaror kton 259 241 227
Vattenförbrukning vid raffinering6 m3 3 351 477 3 655 224 3 589 753

Avfall
Farligt7 ton 3 055 6 635 10 063
Icke-farligt ton 5 024 5 378 3 777

1)  Totalt extraherbara ämnen är totala halten av de alifatiska organiska ämnena som 
innehåller CH2- och CH3 grupper som kan extraheras med tetrakloretylen och där- 
efter bestämmas med IR-spektrofotometri

2)  Mätetalet Allvarlig miljöincident omfattar mätning av större incidenter inom miljö-
området som under året lett till villkors- eller lagöverträdelser (där Preem fälls för 
brott) eller skada på varumärket

3)  Total energianvändning inom Preem inkluderar raffinaderierna i Göteborg och 
Lysekil samt depåer. Avdrag för restvärme som säljs som fjärrvärme 

4)  Energianvändning för stationer innefattar el- och värmeförbrukning för svenska 
och norska stationer. Energianvändningen för svenska stationer baseras på data 
från cirka 50 procent av Preems svenska stationer. Utifrån denna data har ett totalt 
värde extrapolerats

5)  Energiintensitet är ett benchmarkingindex, där energiförbrukningen normeras så 
att raffinaderier kan jämföra sin effektivitet/energiintensitet oavsett storlek eller 
komplexitet. Som källa används en benchmarkstudie utförd av Solomon Associates, 
som genomförs vartannat år. Gäller raffinaderier i Västeuropa. Skalan går från 0 till 
100 där ranking 0 = första plats. Antal raffinaderier i studien varierar

6)  För raffinaderiet i Lysekil ingår dricksvattenförbrukning och råvattenförbrukning.  
För raffinaderiet i Göteborg ingår förbrukning av kommunalt vatten

7)  Med avfall menas alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller 
är skyldig att göra sig av med. Farligt avfall innehåller eller består av ämnen som har 
farliga egenskaper

Enhet 2020 2019 2018 Mål
Fossila bränslen

Produktion av fossila bränslen milj. m3 17 226 16 279 18 693 –
Förnybara bränslen

Produktion av förnybara bränslen 000 m3 217 204 210 Mål 2030: 5 000 000 m3 förnybar produktion
Andel producerad volym förnybara bränslen % 1,24 1,24 1,11
Andel förnybara bränslen i försäljningen, Sverige % 16 11 8
Andel förnybara bränslen i försäljningen, totalt % 6 4 3

Klimatnytta genom användandet av förnybara bränslen
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ (WTW) kton 2 665 1 988 1 475
CO2-besparing jämfört med fossilt alternativ (WTW) % 86 78 80 Långsiktigt mål: uppfylla EU:s RED och svensk 

reduktionsplikt

Hållbart sortiment 
Andel hållbart av sålda artiklar % 11 13 12 Mål: minst 35%

Hållbara produkter 

53. Preem 2020

Hållbarhetsnoter



Enhet 2020 2019 2018 Mål
Medarbetares välbefinnande och utveckling

Engagemangsindex (EI)1 78 82 82 Mål: 82
Psykosocialt arbetsmiljöindex (PAI)2 79 78 79 Mål: 80
Sjukfrånvaro % 3 3 3 Mål: ≤3%
Net Promotor Score (eNPS) 5 44 46
Antal nyanställda antal 20 138 151
Personalomsättning % 6 2 2

Könsfördelning (män/kvinnor)
Styrelse % 100/0 100/0 100/0
Ledningsgrupp % 60/40 64/36 67/33 Mål: 70% män och 30% kvinnor år 2030
Ledande befattningar % 68/32 70/30 71/29 Mål: > 50% kvinnor vid rekrytering

Mål 2025: könsfördelning 50/50
Tjänstemän % 62/38 62/38 62/38 Mål: > 50% kvinnor vid rekrytering

Mål 2025: könsfördelning 50/50
Kollektivanställda % 88/12 91/9 92/8 Mål: > 30% kvinnor vid rekrytering 

Mål 2030: könsfördelning 70/30
Åldersfördelningen på anställda

Under 30 år % 13 11 12
30–50 år % 55 56 56
51–60 år % 26 28 26
Över 60 år % 6 5 6

Anställningslängd 
0–5 år % 40 39 38
6–10 år % 18 14 14
11–15 år % 13 15 15
16–20 år % 9 9 9
Över 20 år % 20 23 24

Hälsa och säkerhet
LWIF – Lost Workday Injury Frequency3 st/milj. tim 0,8 0,6 1,3 Mål: 1,2

All Injury Frequency (AIF)4 st/milj. tim 2,6 3,9 3,8 Mål: 3

Process Safety Event Rate (PSER)5 Tier 1 och 2 st/milj. tim 0,6 1,3 1,5 Mål: 1,2
 

Människa och  säkerhet

Ansvarsfull aktör

Enhet 2020 2019 2018 Mål
Affärsetik

Andel som har genomgått utbildning "Gåva eller muta – vad gäller?" % 93 88 90 100% 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  

stadium 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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Kontakt och adress
Välkommen att kontakta oss om du har frågor  
relaterade till vårt hållbarhetsarbete:
Telefon: +46 (0)10-450 10 00 
E-post: press@preem.se
Postadress: Preem AB, 112 80 Stockholm
Besöksadress: Warfvinges väg 45, Stockholm

Produktion: Preem i samarbete med Narva
Foto: Björn Lofterud (sidan 1), Emil Andersson (sidan 5, 12, 29 
och 50: Magnus och Petter), Patrik Johäll (sidorna 6–7, 10–11, 
22, 38, 40, 42, 43 och 47), J. Lekavicius/Shutterstock (sidan 13), 
Anna Sigvardsson (sidan 26), Patrik Olson (sidan 28 och 31), 
Teresia Christborn (sidan 29), Ola Högberg (sidan 34),  
Lars Parad (sidan 44: Jonas), Julia Engberg (sidan 44: Oskar), 
Björn Lilja (sidan 44: terminal), Jan Lipka (sidan 50: Jason,  
Michael, Per, Lennart, Richard, Erika, Eva, Christian), Lars Adrians 
(sidan 50: Robert)
Illustrationer: Narva
Tryck: Holmbergs i Malmö AB, Malmö, 2021

55. Preem 2020



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

Mest hållbara företaget i branschen 2020 
Preem har under 2020, för tredje året i rad, utsetts till drivmedelsbranschens 
mest hållbara varumärke av Sveriges konsumenter. Utmärkelsen Branschbäst 
har också erhållits inom B2B-sektorn, även där för tredje året i rad. Under- 
sökningen för B2B genomfördes under 2019 och offentliggjordes i januari 
2020. Det är varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index, som efter 
omfattande intervjuer listar Sveriges mest hållbara varumärken.

 

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