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FAKTA 
USA:s ambassadör Michael Wood har som sitt enda uppdrag i Sverige att hitta nya intressanta 
miljöteknikbolag. Sedan förra hösten har han besökt ett flertal bolag i hela Sverige. I artikelserien ger han 
eller en av hans närmaste medarbetare sin syn på bolaget.  
Michael Wood, USA:s ambassadör i Sverige: ”Jag älskar att prata om Sekab. Det var ett av de första 
företag jag besökte när jag började göra min lista över investeringsbara svenska företag och jag blir aldrig 
trött på att berätta för folk vad de gör: En skäppa med träflis går in i ena änden och ut ur den andra 
kommer en liter bränsle. Det är den här sortens genombrott som vi behöver för att gå över till andra 
generationens etanol; cellulosaetanol i stället för etanol från matgrödor. Nyligen lyckades de köra sin 
provanläggning i Örnsköldsvik utan avbrott i en hel månad. Det är ett stort steg. En dröm är att jag kan 
tanka min Saab 9–5 biopower med cellulosaetanol baserad på Sekabs teknik när jag återvänder till 
Washington om ett par år.”  
 
Grundat: 1985.  
Omsättning 2006: 1,8 miljarder kronor.  
Resultat 2006: 45 miljoner kronor.  
 

Sekab tror stenhårt på att utvinna etanol från cellulosa och utveckla 
industrianläggningar internationellt. Men först 2015 tror man att den första fullstora 
anläggningen är i drift.  

”Kära svenskar hemma och utomlands, jag vill tillönska er alla en god fortsättning på julen.” 
 
Klockan är 19.45 den 25 december 2007. Kung Carl XVI Gustaf har just inlett sitt traditionsenliga jultal. 
Miljoner svenskar lystrar. Och i slutet av talet håller antagligen Örnsköldsvikborna på att tappa öronen. 
Kungen berättar att han och drottningen rest till Örnsköldsvik för att studera den andra generationens 
etanol, gjord av cellulosa. Han berättar att besöket ”ingav förtroende” och att arbetet tagit stora steg framåt. 
 
Det råder etanolfeber ute i världen. Senast år 2020 ska 10 procent av EU:s bilar köras på biobränsle och 
i USA ska cirka 25 procent av bränslet vara förnybart redan 2017. Etanolen blir en viktig del av lösningen. 
Samtidigt rasar en infekterad debatt om etanol som konkurrent med matproduktion i tredje världen och att 
regnskog bränns i Brasilien. 
 
Behovet av den så kallade andra generationen etanol, cellulosaetanol, blir allt mer skriande eftersom 
problemen då kraftigt minskas. Det är cellulosaetanol som Sekab utvecklar. 
 
Utvecklingsingenjören Maria Edlund tar två långa kliv upp för en brant trappa. Hennes gröna hjälm syns på 
långt håll på väg in i Sekabs pilotanläggning i korrugerad grå plåt. Väl inne är landskapet säreget. Det 
susar fridfullt från en skog av kromade rör som pekar kors och tvärs. Utanför rasslar det dovt i ett blått rör 
som smyger som en orm upp på taket – det är råvaran träflis som blåses in i anläggningen. Ut på andra 
sidan kommer etanol. 
 
–Det är svårare än vad det kan låta, säger Maria Edlund och ler. 
 
För även om de positiva omdömena om Sekab haglar har de flera tunga utmaningar framför sig. En är att 
rent tekniskt sönderdela cellulosan med enzymer och jäst. Här tar de hjälp av forskarlag i Lund och det 
noterade forskarföretaget Taurus. Och de har gett sig på en av de svåraste tänkbara råvarorna: 
 
Barrved. 
 



Klarar de den klarar de det mesta. Sockerkedjorna är nämligen mer motståndskraftiga i barrved än  i 
många andra grödor. Får man bukt med tekniken kan ytterligare 50 procent av majs, vete och sockerrör bli 
etanol genom att utvinna cellulosan i dess stjälkar. Intressantast är bagassen från sockerrören. 
 
–Det finns en enorm potential i länderna närmast ekvatorn, berättar Maria Edlund inne i kontrollrummet där 
fyra unga killar utvecklar processtekniken – som är Sekabs nästa utmaning. I klartext att få fabriken att gå 
friktionsfritt dygnet runt 365 dagar om året. Nyligen har de kunnat köra pilotanläggningen dygnet runt i en 
månad. Ett stort steg framåt. 
 
Vi förflyttar oss till Sekabs nyinredda huvudkontor. Bilder på expansionsplaner susar förbi på en filmduk 
och forskningschefen Sune Wännström förklarar och vevar med händerna. Vi kommer in på begreppet 
energieffektivitet – alltså hur mycket av råvaran som blir drivmedel. I cellulosaetanol är det cirka 25 
procent, vilket är lågt jämfört med exempelvis förgasning av svartlut som kan ge upp till cirka 65 procent. 
Men Sune Wännström förklarar. 
 
–Vi kommer att bygga fabriker i anslutning till kraftvärmeverk och då får vi runt 80 procents energi-
effektivitet genom att vi får producera både etanol, värme och el. 
 
Han kallar anläggningarna för bioenergikombinat. Redan vid 2010–11 planeras en större 
utvecklingsanläggning att stå färdigt invid Örnsköldsviks nya värmeverk till en kostnad av 1 miljard kronor. 
Sedan planeras flera större fabriker på olika typer av cellulosaråvara. Men Sekab har stött på patrull från 
skogsindustrin – som ser en konkurrent om granmassaveden. Björn Lyngfelt är informationsdirektör på 
SCA Forest Products som har verksamhet i närområdet. Han är kritisk. 
 
–Det råder brist på färsk granmassaved som råvara. Det är galen politik att med massiva subventioner 
bygga upp en etanolindustri som urholkar råvarubasen för en internationellt konkurrenskraftig 
skogsindustri, säger han. 
 
Men Sekab planerar också att investera i fabriker i Afrika – då för att framställa etanol med konventionell 
teknik ur sockerrör. Den första ska stå klar i Tanzania år 2010. 
 
På åtta års sikt behöver Sekab ett antal miljarder kronor för att fortsätta utvecklas. Och där ligger deras 
kanske största utmaning. För ännu står inga tunga investerare bakom, bara regionala ägare – varav 
hälften ytterst är olika Norrlandskommuner. 
 
Redan i början av 2007 påbörjades en nyemission och nu i januari ska de ut på allvar och träffa 
investerare. Det kom fram när SvD Näringsliv gjorde besöket i november. 
 
Exakt en månad senare hamnar Sekab i akut ekonomisk kris. 
 
Den stora delen av Sekabs omsättning kommer från import av sockerrörsetanol från Brasilien. Och det var 
där förlusterna kom. Checkkrediten avverkades i snabb takt och Sekab krävde mer pengar av ägarna – 
kommunerna. Det innebar politiska problem. Krisen löstes, men bara temporärt. Nu har bolaget ett halvår 
på sig att hitta långsiktiga ägare. 
 
Dessutom har Sekab fått konkurrens – från amerikanska södern. Nästa år, långt tidigare än vad många 
trott, ska bolaget Range Fuels starta fullskalig produktion av cellulosaetanol i delstaten Georgia, dock med 
en alternativ teknik. För Sekabs del ligger fullskalig produktion sju år bort. Men Sune Wännström är ändå 
inte orolig. 
 
–Marknaden är så stor att det finns plats för flera aktörer. Nu i januari börjar vi på allvar att ta in pengar. 
Jag tror vi har goda möjligheter att få loss pengar, säger han. 
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