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     var året då de första 
dropparna etanol producerades i regionen. 
Det  är alltså med mer än hundra års samlad 
erfarenhet som vi tar steget vidare till nästa 
generation hållbar bioetanol och innovativa 
lösningar inom biobaserad kemi. 

1909
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VD HAR ORDET

ETT ÅR I RÄTT RIKTNING 
Under 2018 har debatten varit fortsatt intensiv kring 
klimatförändringarna och vilka åtgärder som krävs för 
att bromsa upp den globala uppvärmningen. Den varma 
sommaren har förstärkt denna debatt. Som vi alla vet 
finns det många lösningar och möjligheter. Detta kombi  
nerat med många olika särintressen skapar en komplexi
tet som gör det till en stor utmaning att komma fram till 
praktiska beslut, i Sverige och inom EU, angående vad 
som ska göras och hur.

Det som behövs, inte bara för Sekab, är långsik
tiga inriktningsbeslut som gör det möjligt att investera 
i industriella anläggningar för tillverkning av förnybara 
produkter. Produkter som bidrar till att minska klimat
påverkan och nå ett hållbart samhälle. Under 2018 fat
tade EU beslut om ett nytt energidirektiv, RED II, som ska 
gälla 2021–2030. Beslutet är ett steg i rätt riktning, men 
målen hade kunnat vara mer ambitiösa för att starkare 
driva på utvecklingen med industriella anläggningar för 
tillverkning av förnybara produkter.

Ett hållbart referensföretag
Sekabs resa mot att bli referensföretaget för hållbar  
utveckling inom kemi och biodrivmedelsindustrin på
börjades tidigt. Långt innan dagens diskussion kring 
biobaserade och förnybara produkter tog fart. Redan 
under början av förra seklet pågick arbete i Domsjö för 
att – med utgångspunkt i etanol – utveckla en kemiindu
stri. En industri som blev grunden till ett antal olika före
tag och verksamheter. Inte minst det som i dag är Sekab. 

Under andra världskriget byggdes den kemiska industrin 
i Domsjö ut och ett flertal kemikalier tillverkades, med 
bland annat etanol som råvara. Sekab har varit drivande 
i processen att introducera och utveckla etanol baserade 
biodrivmedel för personbilar, bussar och lastbilar. Det 
finns en lång tradition och mångårig kompetens inom 
det som nu kopplas till hållbarhet.

Mervärde på alla plan
Sekab är i dag en producent som erbjuder en mängd 
produkter baserade på förnybara råvaror och förnybar 
energi. Vi har under året sett ett starkt och ökat intresse 
för våra hållbara kemiprodukter, som ger våra kunder 
ett tydligt mervärde i sina egna produkter. 

Sekabkoncernen har en patenterad teknik som  
omvandlar skogsråvara och andra cellulosabaserade 
råvaror till socker och lignin, som i sin tur kan vidare
förädlas till i princip allt som i dag kan göras av fossil olja. 
Detta ger Sverige, med sin stora råvarubas i skogen, en 
unik möjlighet att utveckla och öka tillgången på pro
dukter med låg påverkan på miljön och hög klimatnytta. 
Denna möjlighet har ökat med EU:s beslut 2018 för ett 
nytt energidirektiv. 

I det stora perspektivet
Hållbarhet är givetvis mer än miljö och klimatnytta. Den 
är ett samspel mellan människor, miljö, ekonomi och 
samhälle. Med vår hållbarhetsredovisning vill vi visa hur 
vi arbetar med frågor som rör detta samspel.
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Vårt drivmedel ED95 har funnits i 30 år och är utvecklat för 
modifierade dieselmotorer där 95 procent av drivmedlet 
är bioetanol. Det används i bussar och lastbilar och såväl 
bränslet som motorerna är i dag bättre än någonsin. ED95 
ger både bra energieffektivitet och låg klimatpåverkan  
genom låga koldioxidutsläpp.

Inom Sekab ETechnology AB ut
vecklar vi teknik och bedriver forskning 
för nya hållbara produktmöjligheter 
baserade på lignocellulosaråvaror. 
I detta arbete är demonstrations
anläggningen Biorefinery Demo 
Plant i Örnsköldsvik en unik och 
viktig tillgång. 

VI VILL BIDRA TILL 
ATT MINSKA BEROENDET 
AV FOSSILA RÅVAROR
Sekab BioFuels and Chemicals AB, i rapporten kallat Sekab, är ett svenskt kemi- 
och biodrivmedelsföretag och en del i det bioraffinaderi som finns i Domsjö utanför 
Örnsköldsvik. Sekab ingår i koncernen Sekab BioFuel Industries som även om fattar 
dotterbolaget Sekab E-Technology AB.

Vi förädlar etanol till biodrivmedel och kemikalier. 
Vi utvecklar teknik för nya, hållbara produkt-
möjligheter baserade på cellulosaråvaror.

SEKAB SOM EN DEL AV ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

De första dropparna etanol producerades i regio nen redan 
1909, så det är med över hundra års samlad erfarenhet som 
vi tar steget vidare till nästa generation hållbar bioetanol 
och innovativa lösningar inom biobaserad kemi.

I vår kemianläggning förädlar och omvandlar vi bio
etanol till biodrivmedel och etanolbaserade kemikalie
produkter som ace  talde hyd, etylacetat, ättiksyra och olika 
blandningsprodukter. Produkter som till slut återfinns i 
sådant många människor använder i vardagen. Spolar
vätska, vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, ren
göringsprodukter, lacker och bläck är några exempel på 
slutresultatet av vår kemi. Allt som i dag tillverkas av olja 
kan med stor klimatnytta istället produceras av förnybart 
framställd etanol. 

...genom att köra på ED95 
i stället för diesel är det möjligt 

att minska utsläppen av koldioxid 
från buss- och lastbilstrafik 

med upp till 90 procent.

VISSTE DU ATT...
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Sekabs affärsmodell bygger på förädling av 
bioetanol till kemikalier och biodrivmedel.

MEDARBETARE

RÅVAROR
• Etanol
• Ättiksyra

ANLÄGGNING 
• Örnsköldsvik

KAPITAL 

KEMIKALIER
• Acetaldehyd
• Etylacetat  
• Ättiksyra
• Teknisk etanol 

BIODRIVMEDEL 
• ED95
• Låginblandning

MERVÄRDE 
OCH 

KUNDNYTTA

FÖRÄDLINGS-
PROCESSER

MED VÄRLDEN 
SOM SPELPLAN

Vi skapar värden för ägare, medarbetare, kunder 
och samhälle genom att driva utvecklingen mot ett 
hållbart samhälle och öka användandet av förnybara 
råvaror och hållbara produkter. Vi vill vara det globala 
referensföretaget för hållbar utveckling inom kemi 
och biodrivmedelindustrin.

   Produkter från Sekab

Sverige
Tyskland
Frankrike
Tjeckien
Schweiz
Danmark
Spanien
Finland
Ungern
Irland
Ryssland
Belgien
Österrike
Polen
Norge
Holland
Lettland
Litauen
Italien
Ukraina
Storbritan-
nien
Kroatien
Slovakien
Serbien
Turkiet

SVERIGE

BELGIEN

RYSSLAND
FINLAND

LETTLAND LITAUEN
UKRAINA

TURKIET
SERBIEN

KROATIEN
POLEN

SLOVAKIEN

UNGERNTJECKIEN

SCHWEIZ
SPANIEN TYSKLAND

FRANKRIKE
ÖSTERRIKE

ITALIEN

NORGE
DANMARK

IRLAND

NEDERLÄNDERNA
STORBRITANNIEN

AFFÄRSMODELL 
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Att samlas kring en tanke och vision är en sak. Att genom
föra den är en helt annan. Därför har vi en gemensam 
värdegrund som vi alla kan ta avstamp ifrån. Vår värdegrund 
genomsyrar hela vår organisation och allt vi gör, både 
internt och externt. Vår värdegrund symboliseras av tre ord: 
Engagemang, förtroende och kreativitet

Sekabs medarbetare är engagerade
• Vi värdesätter öppenhet 
• Vi hjälper varandra 
• Tillsammans har vi roligt på jobbet

Sekabs medarbetare har förtroende
• Vi respekterar varandra
• Vi är tydliga i vår kommunikation
•  Tillsammans skapar vi en trygg 

arbetsplats

Sekabs medarbetare är kreativa
• Vi är lösningsorienterade
• Vi är nyfikna och lyhörda
•  Tillsammans arbetar vi för ständiga 

förbättringar

VÄRDEGRUND
MISSION

Skapa en bättre värld genom hållbara 
lösningar

Vår mission berättar hur vi vill bidra till en positiv 
samhällsutveckling. Mycket av det vi gör syns 
inte på ytan utan har en större inverkan än vad vi 
kanske anar. Varje medarbetare på Sekab bidrar 
direkt eller indirekt till saker som gör skillnad.  

VISION

Sekab är referensföretaget för hållbar 
utveckling inom kemi- och biodriv-
medelsindustrin.

Sekab ligger i framkant när det gäller att aktivt 
medverka till långsiktigt hållbar produktion, 
distribution och kommersialisering av förnybara 
kemiprodukter och biodrivmedel. Den positionen 
ska vi förvalta och utveckla.  

MISSION OCH VISION

Timglaset symboliserar Sekabs ledningssystem och används för att förklara 
kopplingen mellan företagets strategi och den operativa verksamheten. I den 
övre delen av timglaset presenterar vi organisationens strategi, vad som ska 
göras och vad vi måste vara bra på för att nå vår vision. I den nedre delen av 
timglaset presenterar vi hur verksamheten ska bedrivas för att nå vision 
och mål. Där finns även processerna som mer i detalj beskriver hur vi 
utför vårt dagliga arbete, samt organisationsstrukturen.

Kopplingen mellan den övre delen och den nedre delen av timglaset 
är viktig. Det ska finnas en röd tråd mellan värdegrund, mission/vision 
och hela vägen ner till de processer som utförs i organisationen. På så 
sätt får vi en konkret koppling mellan de strategiska tankarna; vad vi 
ska göra, och den operativa verksamheten; hur vi ska göra det.

ALLT HÄNGER IHOP

Engagemang

Förtroende

Kreativitet

VÅRT SÄTT ATT ARBETA

VÄRDEGRUND VA
D

?
H

U
R?

HANDLINGSPLANER

PROCESSER

ORGANISATION

MISSION/VISION

AFFÄRSIDÉ

POLICY

FRAMGÅNGS-
FAKTORER

MÅL
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Sekab har ett antal riktlinjer som kontinuerligt granskas av ledningen enligt en fastställd mötesplan. 
Vid granskningstillfällen utvärderas dessa för att säkerställa att de är relevanta och efterlevs. Vid de 
löpande interna revisionerna ingår en granskning av efterlevnad av fastställda riktlinjer. 

Sekab arbetar strukturerat med målstyrning i organisationen för att nå visionen. 
Till samtliga mål finns handlingsplaner framtagna som beskriver hur målen ska 
uppnås, tidsplaner och ansvarig för målet. Arbetet med att nå målen utvärderas 
regelbundet och målen revideras årligen när affärsplanen upprättas.

Sekab har ett process
baserat ledningssystem och 
genomförde en förnyelse
revision mot nya ISO 14001 
under 2018. Vi arbetar även 
enligt ISO 9001. Den främsta 
nyttan med ett process
orienterat arbetssätt är att 
skapa kundfokus, identifiera 
viktiga överlämningar och 
belysa var värde skapas 
i organisationen. Sekabs 
processbaserade lednings
system är ett stöd för både 
ledning och medarbetare i 
arbetet med att systematiskt 
och fortlöpande utveckla, 
följa upp och säkra kvaliteten 
i verksamheten.

POLICY

MÅL OCH HANDLINGSPLANER PROCESSER

Sekab har under 2018 bemannats med 61 medarbetare. Vi är 
organiserade enligt följande funktionsindelning.

ORGANISATION

Våra framgångsfaktorer svarar på frågan vad vi ska 
vara duktiga på för att lyckas nå våra strategiska mål 
och vår vision. Sekab har identifierat sex faktorer:
•  Förmedla mervärdet med våra hållbara produkter
•   Veta vad kunden vill ha för att kunna forma vårt 

erbjudande och bygga långsiktiga samarbeten
•   Identifiera, utveckla, genomföra och finansiera nya 

affärsmöjligheter och produkter
•   Analysera omvärlden för att kunna påverka be

slutsfattare och anpassa vårt agerande
•  Leva vår värdegrund 
•  Attrahera, behålla och utveckla medarbetare
 

FRAMGÅNGSFAKTORER

VD

VD Stöd/Organi
sationsutvecklare

Strategisk
affärsutveckling

Anläggnings
utveckling

Finans/
HR

Inköp/
Logistik Marknad Produktion/

UH
HSMQ/

Teknik/IT

Sekab erbjuder hållbara 
produkter och lösningar till 
industriella kunder genom 
att producera och distribuera 
kemikalier och biodrivmedel.

AFFÄRSIDÉ
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Sekabs prioriterade intressenter är de grupper som i störst 
utsträckning berörs av och/eller påverkar bolagets verk
samhet: medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och 
samhället i övrigt. Dessa huvudintressenter har sins emel
lan olika förväntningar och krav på Sekabs hållbarhets
arbete. Här intill listar vi våra kanaler och dialogområden 
per intressentgrupp.

DIALOGEN 
DRIVER OSS FRAMÅT

MEDARBETARE KUNDER

•  Medarbetarunder
sökning

•  Mål och medarbetar
samtal

• Ledningsgrupp
• Arbetsplatsmöten
• Internutbildningar
• Facklig samverkan
•  HSMråd och skydds

kommitté

• Personliga möten
• Kundservice
•  Nätverk och sam

arbetsprojekt
• Konferenser
• Frågeformulär 
• Upphandlingar
• Digitala plattformar

• Säker arbetsmiljö
• Positivt arbetsklimat
• Värdegrund
•  Gott ledarskap och 

medarbetarskap
•  Jämställdhet och 

mångfald 
• Attraktiv arbetsgivare
• Kompetensutveckling

• Certifiering
• Kvalité och spårbarhet
• Klimatpåverkan
• Tillverkningsprocess
• Lönsam affär
• Leveranssäkerhet 
• Uppförandekod

Kanal för dialog Kanal för dialog

Intressent Intressent

Dialogområden Dialogområden

INTRESSENTER 

Medarbetare, kunder, leverantörer, ägare 
och samhälle är alla viktiga för vår verksam-
het och vår ständigt pågående utveckling. 
Vår strävan är därför att alltid ha en öppen, 
enkel, tydlig och transparent dialog med 
våra intressenter. Deras åsikter, kunskap 
och inspel är avgörande för att vi ska förstå 
vilka förväntningar som finns på oss som 
arbetsgivare, leverantör, samarbetspartner 
– och inte minst på vårt hållbarhetsarbete.
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LEVERANTÖRER ÄGARE SAMHÄLLE

•  Leverantörs
bedömningar

• Möten
• Dagliga kontakter
• Konferenser
• Samarbetsprojekt

• Årsstämma
• Styrelsemöten
•  Års och hållbarhets

redovisning
•  Månads och tertial

rapporter
• Styrelseenkät

•  Möten med besluts
fattare 

• Föredrag
•  Medlem bransch

organisationer
• Nätverk
• Digitala plattformar
•  PRaktiviteter/ 

debattartiklar
• Remissvar

• Lönsam affär
• Leveranssäkerhet
• Kvalité
• Certifiering
• Klimatpåverkan
• Arbetsmiljö
• Ansvarsfulla affärer

•  Bolagsstyrning och  
utveckling

• Lönsamhet
• Hållbar utveckling
• Ansvarsfullt agerande

• Klimatpåverkan 
• Hållbar utveckling
• Arbetstillfällen
•  Inhemsk produktion 

av kemikalier och 
biodrivmedel. 

Kanal för dialog Kanal för dialog Kanal för dialog

Intressent Intressent Intressent

Dialogområden Dialogområden Dialogområden

På en femgradig skala fick vi 
detta genomsnittliga betyg i en 
kundenkät under året. Det är 
tillfredsställande och sporrar 
oss att fortsätta arbeta för 
att alltid vara en pålitlig och 
kompetent samarbetspartner 
som levererar kvalitet.

4,05
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För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten 
är exponerad för arbetar vi strukturerat med att identifiera, analy
sera, värdera och hantera risker. Dessutom genomförs riskanaly
ser löpande i samband med projekt, investeringar och verksam
hetsförändringar. Den årliga strategiska riskprocessen resulterar i 
ett antal identifierade risker med olika prioriteringsgrad. Riskerna 
grupperas enligt finansiell, operativ eller strategisk risk. 

Finansiella risker har en potentiell påverkan på Sekabs resultat 
och finansiella ställning. Vi kan vara exponerade för ränterisk, 
valuta risk, kreditrisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. 

Operativa risker kan direkt hänföras till Sekabs affärsverksam
het med potentiell påverkan på hållbarhet, resultat och finansiell 
ställning. 

Strategiska risker kan medföra långsiktiga konsekvenser för   
Sekabs affärsverksamhet. Det kan vara förändringar i omvärlden 
med potentiellt betydande effekter på verksamhet och affärsmål.   

Våra risker inom hållbarhetsområdet är främst operativa risker. 
De är också nära kopplade till våra fokusområden. Här följer en 
redovisning av dessa. 

BRA KOLL PÅ RISKERNA

INFRASTRUKTURRISKER

Med en marknad långt ifrån produk
tionsanläggningen blir infrastruktur 
en påtaglig risk. Säkra leveranser till 
kund i rätt tid har hög prioritet hos 
våra kunder. Genom att ha möjlig
het att leverera med olika leverans
sätt gör vi oss mindre beroende av 
störningar i infrastrukturen. Sekab 
kan nyttja både bil, båt och järnväg i 
logistikkedjan. Vidare arbetar vi ak
tivt med att delta i forum, informera 
och föra dialog med beslutsfattare 
för att säkerställa att infrastruktur
frågor relaterade till vår verksamhet 
har hög prioritet i samhället.

Ansvarsfulla affärer

Beskrivning/Hantering

Operativa risker 

Koppling till fokusområde

RISKER OCH RISKHANTERING 

En viktig del av verksamhetsstyrningen är att 
säkerställa löpande analys av risker och hantering 
av de risker som kan medföra negativ påverkan 
på Sekab. En god förståelse för riskerna och upp-
följning av förändringar i riskbilden ger förutsätt-
ningar för genomtänkta beslut. Beslut som i sin 
tur bidrar till att skapa möjligheter och uppfyllelse 
av bolagets strategiska mål.
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RISKER RELATERADE 
TILL LEVERANTÖRER

KOMPETENSRISKER

Om leverantörer agerar i strid med 
gällande lagar, konventioner och 
avtalade villkor kan detta leda 
till överträdelser relaterade till 
miljö, rättigheter och arbetsmiljö. 
Vidare kan enskilda leverantörers 
agerande leda till kvalitetsbrister, 
leveransförseningar och produk
tionsavbrott, vilka kan ha negativ 
påverkan på Sekabs lönsamhet 
och varumärke. Vid anskaffning av 
varor och tjänster använder Sekab 
leverantörer som fortlöpande 
kan tillgodose krav, behov och 
förväntningar. Sekabs miljö och 
uppförandekod kommuniceras 
alltid till leverantören, vilket tyd
liggör våra förväntningar. Genom 
leverantörsbedömningar får vi en 
kvalitativ bedömning av våra större 
leverantörer.

Att attrahera, rekrytera, behålla och 
utveckla medarbetare är avgörande 
för konkurrenskraft på både kort 
och lång sikt. Rätt kompetens är 
viktig för att lyckas nå verksam
hetsmålen. Sekab ska vara en 
attraktiv arbetsgivare med gott led
arskap och medarbetarskap. Sekab 
ska uppmuntra till kompetensut
veckling och över tid säkerställa att 
bolaget har rätt kompetens genom 
strategiskt arbete med kompetens
försörjningsplaner. Sekab har dialog 
med universitet och gymnasieskola. 
Vi samarbetar även med KOMTEK, 
ett kommunalt teknik och entre
prenörscentrum, och stödjer deras 
verksamhet för att väcka intresset 
för kemi och teknik hos barn och 
ungdomar.

Ansvarsfulla affärer Medarbetare

Beskrivning/Hantering Beskrivning/Hantering

Operativa risker Operativa risker 

Koppling till fokusområde Koppling till fokusområde

MILJÖRISKER

Sekabs verksamhet innebär han
tering av stora mängder kemikalier. 
Ett större utsläpp skulle påverka 
närmiljön och leda till böter eller 
andra juridiska sanktioner, men 
även till ett skadat varumärke.
Hänsyn till den yttre miljön är alltid 
högt prioriterad i Sekabs verksam
het. Som en del av vårt miljöar
bete kontrollerar och utvärderar 
vi löpande vår verksamhet ur ett 
miljöperspektiv för att förebygga 
oavsiktliga utsläpp. 

Klimat och Energi

Beskrivning/Hantering

Operativa risker 

Koppling till fokusområde
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ARBETSMILJÖRISKER ETISKA RISKER IT-RISKER

Arbetsmiljöolyckor på Sekab kan 
leda till att medarbetare skadas 
eller i värsta fall förolyckas. Sekabs 
verksamhet innebär hantering av 
stora mängder brandfarliga varor. 
En processolycka i anläggningen 
kan innebära en allvarlig kemikalie
olycka som i värsta fall medför ett 
flertal dödsfall och stora skador på 
egendom. Juridiskt kan en allvarlig 
arbetsmiljöolycka leda till böter eller 
andra juridiska sanktioner. En all
varlig kemikalieolycka kan även leda 
till långa produktionsstopp och ett 
skadat varumärke. För att förebyg
ga tillbud och olyckor på arbets
platsen arbetar Sekab systematiskt 
med arbetsmiljö, säkerhets och 
brandskyddsfrågor. I arbetet ingår 
bland annat process och säker
hetsgranskningar, regelbunden 
utbildning, uppföljning och lärande 
av tillbud och olyckor, kvalitetssäk
rade rutiner för skydd och säkerhet, 
samt arbete inom verksamheten.

Etiska risker kan innebära att 
Sekabs medarbetare inte agerar 
i enlighet med bolagets uppfö
randekod. Etiska risker kan även 
vara förknippade med överträ
delser av mänskliga rättigheter 
i leverantörskedjan. Detta kan 
leda till böter, juridiska sanktioner 
och ett skadat varumärke. God 
affärsetik och transparens ska 
genomsyra allt vi gör. Genom 
tydlighet i våra åtaganden och krav 
gentemot leverantörer säkerstäl
ler vi vår verksamhet. En tydlig 
uppförandekod och kontinuerliga 
leverantörskontroller förebygger 
etiska risker.

För Sekab utgör IT en kritisk del 
av verksamheten. Att ITmiljön 
fungerar tillfredsställande, är säker 
och väl skyddad, är en förutsätt
ning. Identifierade riskområden är 
ITattacker och bristande underhåll 
som kan leda till direkta driftstopp 
för verksamheten. Dessa driftstopp 
kan bli omfattande och drabba stora 
delar av verksamheten under en 
längre tid. Detta kan få omfattande 
konsekvenser både på det eko
nomiska resultatet och företagets 
varumärke. Vi bedriver därför ett 
systematiskt ITsäkerhetsarbete 
som består av kartläggning av 
ITrisker, omvärldsbevakning och 
löpande underhåll. Fokus ligger på 
förebyggande aktiviteter för att 
säkerställa tillgång till information 
och ITverktyg.

Medarbetare Ansvarsfulla affärer Ansvarsfulla affärer

Beskrivning/Hantering Beskrivning/Hantering Beskrivning/Hantering

Operativa risker Operativa risker Operativa risker 

Koppling till fokusområde Koppling till fokusområde Koppling till fokusområde
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”Det märks att vi som arbetar här brinner 
för det vi gör. Engagemang smittar och 
gör det roligt att gå till jobbet.”
PÄR NORDLANDER, CONTROLLER

ENGAGEMANG
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För Sekab gäller som grundkrav att följa nationella lagar. 
Ett antal riktlinjer utgör styrande dokument inom håll
barhetsområdet, där den övergripande företagspolicyn 
är en integrerad miljö, säkerhets och arbetsmiljöpolicy 
(HSMpolicy). Även uppförandekoden innehåller över

MED FOKUS 
KOMMER RESULTAT
Sekabs verksamhet påverkar människor och miljö genom hela värdekedjan; från val av 
råvaror och produktion, till distribution och slutanvändning. Vi driver verksamheten på ett 
långsiktigt och ansvarsfullt sätt. I dialog med kunder, leverantörer och andra berörda aktörer 
fokuserar vi på de frågor och områden där påverkan är störst och där vi har störst påverkan.

HÅLLBARHET FÖR SEKAB

gripande riktlinjer kring hur företaget ska uppträda som       
arbetsgivare. Sekab styr också verksamheten med stöd 
av miljöstandarden ISO 14001 och kvalitetsstandarden ISO 
9001. I dag är bolaget certifierat mot ISO 14001. 

Åtgärder under året
Syftet med Sekabs HSMpolicy är att klargöra vårt ställ
ningstagande att hälsa och säkerhet alltid ska komma i 
första hand och att hänsyn ska tas till yttre miljö så långt 
det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt.   
Under året har följande åtgärder vidtagits och effekter 
nåtts kopplat till HSMpolicyn:
•   Ett värdegrundsprojekt har påbörjats som involverat hela 

organisationen. 
•   Inför uppstart av ättiksyraavdelningen, som legat i mal

påse sedan 2011, genomfördes kemikalie och säker
hetsgranskningar som bland annat resulterat i att en 
katalysator som finns med på REACH begränsningslista 
har kunnat plockas bort.

Sekabs hållbarhetsarbete beskrivs inom dessa fyra 
fokusområden: 

     • Medarbetarna

     • Ansvarsfulla affärer

     • Klimat och energi 

     • Samhällsansvar
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Medarbetarna

Samhällsansvar

Ansvarsfulla affärer

Fokusområde 

Fokusområde 

Fokusområde 

Mål och resultatindikatorer

•  Antal remissvar
•  Antal debattartiklar

•  Kundnöjdhet
•  Ansvar i leverantörskedjan

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Klimat och energi

Fokusområde 

•  Förnyelsebara produkter och teknik
•  Energianvändning
•  Utsläpp till luft 
•  Utsläpp till vatten

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Mål och resultatindikatorer

•   Säkerhetsmål  Minska antalet okontrollerade 
händelser som skulle kunna leda till en allvarlig 
kemikalie olycka till högst en händelse per  
femårsperiod

•  Sjukfrånvaro
•  Könsfördelning
•  Antal genomförda medarbetarsamtal
•  Utbildningstimmar/anställd
•  Personalomsättning
•  Genomsnittlig anställningstid

•  Säker arbetsmiljö
•  Jämställdhet och mångfald
•   Kompetensförsörjning och kompetensutveckling

•  Påverkansarbete
•  Teknikutveckling

Mål och resultatindikatorer

•  Kundnöjdhet
•   Andel genomförda leverantörs kvalificeringar

Mål och resultatindikatorer

•  Andel förnybar energi
•  Ångpannans tillgänglighet
•  Mängd TOC till luft
•  Mängd TOC till vatten
•  Fossilfria transporter
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•   Utbildning i statisk elektricitet har hållits för all produk
tionsnära personal.

•   Certifiering enligt ISCCplus har medfört att leveranser av 
hållbar acetaldehyd har möjliggjorts.

Ansvarfullt uppförande
Syftet med vår uppförandekod är att klargöra hur Sekab ska 
uppträda som arbetsgivare och affärspartner. Utgångs
punkten är att bedriva verksamheten i enlighet med de 
tio principerna i FN:s Global Compact. Vår uppförandekod 
spänner över områden som även täcks av tre andra rikt
linjer; inköpspolicy, försäljningspolicy och jämställdhets
policy. Alla dessa är kopplade till hållbarhetsområdet. 
Åtgärder och effekter under 2018 kommenteras under 
respektive policy.

Sekab deltar i kemiindustrins program för Respon
sible Care. Deltagandet innebär att företaget förbinder 
sig att arbeta efter ett antal vägledande principer, att 
arbeta med ständiga förbättringar inom säkerhet, hälsa 
och miljö, samt att öppet informera om verksamheten 
och de framsteg som görs. Vi rapporterar årligen ett antal 
nyckel indikatorer (KPI:er) inom säkerhet, hälsa och miljö till 

IKEM som sammanställer en gemensam lägesrapport för 
kemi industrin i Sverige.

Sju utvalda mål
Genom de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 för 
hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från 
och med den 1 januari 2016 till år 2030 arbeta för att upp
nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld. 
Bland annat genom att:
•  Utrota fattigdomen och hungern överallt
•  Bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
•   Bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
•  Skydda de mänskliga rättigheterna 
•   Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egen

makt
•   Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser

Genom vår kompetens och typ av verksamhet har vi möj
lighet att bidra till sju av FN:s globala hållbarhetsmål. Mer 
om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen finns 
på www.globalamalen.se



19SEKAB  |  Hållbarhetsrapport 2018

...som enda leverantör i Europa, erbjuder vi helt grön 
acetaldehyd som är ISCC+-certifierad eller Kosher-
certifierad. Den är tillverkad utifrån biologiskt framställd 
etanol, i en cirkulär process som drivs med grön bioenergi.

....Sekab samarbetar med den kommunala teknik-
skolan, KOMTEK. Vi stödjer deras verk samhet 
för att väcka intresset för kemi och teknik hos 
barn och ungdomar – det vill säga framtidens 
ingenjörer, innovatörer och kemister! 

VISSTE DU ATT...

...vår blogg har fått pris som 
”Inspiratör för hållbar livsstil” och 

Sveriges ”förnyelsebaraste bloggare”. 

...hela vårt produktutbud kan levereras biobaserat.

...Europa saknar miljömärkning för biobaserade, hållbara 
produkter, medan USA har en sådan via deras motsvarig het till 
Jordbruksverket. Detta beräknas ha gett cirka 4 miljoner jobb i 
USA genom att listan ger förtur vid offentlig upphandling.

I dag är all el som används förnybar, 
liksom största delen av den ånga 
som används i anläggningen.

57%
av våra tjänstemän 
är kvinnor

ISO 
14001

Vi säkerställer kvaliteten 
på vårt process orienterade 
arbetssätt genom att arbeta 
enligt ISO-standarder. 
Under 2018 har lednings-
systemet certifierats enligt 
den nya miljöstandarden ISO 
14001. Vi arbetar även enligt 
kvalitets standarden ISO 9001. 

NOx
I ångpannan renas gaser från 

produktionen innan de släpps ut. 
Gaserna genererar bland de lägsta 

NOx-utsläppen i Sverige, kopplat 
mot producerad energimängd.

medarbetare 
under 2018

61

2025Sekab har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning 
gällande fossilfria transporter. Det är en av 
flera konkreta åtgärder på nationellt plan för att 
minska utsläppen av växthusgaser innan 2030. 
Sekabs ambition är att nå detta mål redan till
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FOKUSOMRÅDE: 
MEDARBETARNA 

VÅR STÖRSTA TILLGÅNG
Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare är avgörande för Sekabs kon-
kurrenskraft på både kort och lång sikt. Tillsammans vill vi bygga ett företag som präglas 
av en säker arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och mångfald, 
liksom ett gott ledarskap och medarbetarskap. Vi arbetar aktivt för att våra 
medarbetare ska må bra, utvecklas och vara motiverade att gå till jobbet. 

Säker arbetsmiljö
Sekabs HSMpolicy är övergripande för säkerhets och 
arbetsmiljöarbetet. Hälsa och säkerhet ska alltid komma 
i första hand. I vårt ansvar som arbetsgivare ligger att 
garan tera en säker arbetsplats. Sekab arbetar kontinuerligt 
med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
och arbetar förebyggande för att främja god hälsa. Vårt 
arbetsmiljöledningssystem är integrerat i företagets led
ningssystem. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utförs 
i samverkan mellan företaget och medarbetarna, repre
senterade av skyddsombud. 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår bland annat:
•  Risk och säkerhetsbedömningar
•  Mätningar 
•   Bedömningar av kemiska arbetsmiljörisker och andra  

arbetsmiljörisker
•  HSMronder
•  Uppföljning av tillbud och olycksfall 
•  Medverkan i HSMråd och skyddskommitté 

Organisatorisk och social arbetsmiljö ingår i det syste ma
tiska arbetsmiljöarbetet och uppföljning av arbetsbelast ning 
och arbetstid sker kontinuerligt. Sjukfrånvaron upp  gick 2018 
till 2,2 % (1,7 %), varav 1,1 % (0,9 %) är långtidssjukskrivna.

Sekabs verksamhet innebär han
tering av brandfarliga varor vilket 
medför ett omfattande syste
matiskt säkerhetsarbete. Vi har 
upprättat ett säkerhetsmål för 
verksamheten för att aktivt styra 
arbetet med en säker arbetsplats. 
Målet är att ”Minska antalet okon
trollerade händelser som skulle kunna 
leda till en allvarlig kemikalieolycka till högst 
en händelse per femårsperiod”. För att nå målet kommer 
bolaget att fokusera på ökad tillbudsrapportering, för
bättra förändringsarbetet inklusive säkerhetsgranskningar, 
avställning och utcheckning, samt utbildning.

Jämställdhet och mångfald
Sekabs jämställdhets och mångfaldspolicy tydliggör    
arbetet med jämställdhet och mångfald, som utgår från 
de grundläggande principerna enligt lag om lika behandling 
och icke diskriminering oavsett kön, ålder, funktionsned
sättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. 
Tillsammans skapar människors olika erfarenheter, ut
bildning, livssituation och värderingar en dynamisk mång
fald som tillför nya perspektiv och idéer. 

JÄMSTÄLLDHET

var vår personalomsättning 
under året (inklusive 
pensionsavgångar).

3,3%
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ANTALET 
UTBILDNINGSTIMMAR
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ANTALET UTBILDNINGSTIMMAR 
PER ANSTÄLLD

2016 2017 2018

Det finns en viss utmaning i att 
mäta antalet utbildningstimmar per 
anställd. Vi ser exempelvis en ökad 
medverkan vid webbaserade utbild-
ningar som en del i den kontinuerliga 
kompetensutvecklingen och dessa 
timmar bedöms svårare att mäta. 
Webbaserade utbildningar är dock 
ett mycket positivt komplement till 
den totala kompetensutvecklingen 
och kan ske utan resande. 
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ANDEL GENOMFÖRDA 
MEDARBETARSAMTAL

2016 2017 2018

%

ÅRLIGT 
MEDARBETARSAMTAL
Medarbetarsamtal är ett 
verktyg och ledningsin-
strument för att styra och 
utveckla verksamheten och 
medarbetaren mot uppsatta 
mål. Sekab jobbar aktivt 
för att alltid 100 procent av 
medarbetarna ska ha ett 
årligt medarbetarsamtal.
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OÖNSKADE HÄNDELSER

Antalet oönskade händelser 
som skulle ha kunnat leda till 
en allvarlig kemikalieolycka 
i snitt över de senaste fem 
åren. Målet är att minska 
snittet till högst en händelse 
per femårsperiod.

OÖNSKADE 
HÄNDELSER
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%

SEKAB 
Totalt

Tjänstemän Lednings
grupp

StyrelseKollektiva

KÖNSFÖRDELNINGEN (%) 
MELLAN OLIKA GRUPPER INOM SEKAB  Kvinnor    Män

KÖNSFÖRDELNING

Sekab har en övervägande 
andel män inom arbetsgruppen 
kollektivanställda. Personal-
om  sättningen har varit låg och i 
samband med rekryteringar till 
process- och utlastningsope-
ratörer har det enbart varit ett 
fåtal kvinnliga sökanden. Inom 
tjänstemannagruppen är dock 
andelen kvinnor något högre, 
vilket utjämnar könsfördelningen 
totalt sett. 
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Årligen upprättas en jämställdhets och mångfaldsplan 
för ett aktivt arbete med dessa frågor. Arbetsgivaren och 
arbetstagarrepresentanter för de fackliga organisationer 
som är anslutna inom bolaget går igenom gemensamt 
satta aktiviteter och mål. Årligen kartläggs och analyseras 
också löneskillnader med avseende på kön. Arbetet görs 
gemensamt av arbetsgivare och fackliga organisationer. I 
samband med 2018 års lönekartläggning har ingen juste
ring gjorts. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med gott ledar
skap och medarbetarskap. Vi ska uppmuntra till kompe
tensutveckling och över tid säkerställa att bolaget har rätt 
kompetens genom strategiskt arbete med kompetens
försörjningsplaner. 

Som en del i det arbetet är vi medlemmar i ett gemen
samt och medlemsägt utbildningsföretag. Syftet är att 
öka andelen efterfrågade och kvalitativa utbildningar lo
kalt genom samarbete med företag på orten. Vi minskar 
därmed vårt resande och även kostnaderna för utbildning, 
resor och logi. Samarbetet ökar dessutom möjligheten till 
lokalt nätverkande mellan medarbetare hos olika arbets
givare.

• VI FÅR ROLIGARE PÅ JOBBET... 
  genom att sträva efter att alltid vara engagerade, skapa 

förtroende och vara kreativa.
•  VI UTVECKLAS I VÅRA YRKESROLLER... 
  då vi engagerar oss, lär av hur andra jobbar och ständigt 

söker förbättring.
•  VI BIDRAR TILL EN BÄTTRE VÄRLD... 
  genom hållbara lösningar. När vi dagligen tar avstamp i en 

stark värdegrund blir det enklare att förverkliga missionen.

Vid det årliga medarbetarsamta
let fastställs en utvecklings/
utbildningsplan mellan chef och 
medarbetare. Parallellt kallas 
medarbetare till HSrelaterade 
(hälsa/säkerhet) utbildningar 
enligt ett fastställt tidsintervall 
för respektive utbildningsområ
de. Samtliga chefer inom bolaget 
genomgår ett specifikt chefsutveck
lingsprogram. 

Sekab har en ständigt pågående dialog med univer
sitet och gymnasieskola. Vi samarbetar även med det 
kommunala teknik och entreprenörscentrat KOMTEK och 
stödjer deras verksamhet för att väcka intresset för kemi 
och teknik hos barn och ungdomar. 

PÅ SEKAB ARBETAR VI 
VÄRDEGRUNDSBASERAT 
AV TRE ANLEDNINGAR:

är den genomsnittliga 
anställningstiden 

i bolaget.

17år
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”När vi kombinerar bred, generell 
kunskap med specialisterfarenhet händer 
det något bra. Vi är otroligt lösnings-
orienterade när vi jobbar tillsammans!”
MARIA KRISTOFERSSON, MILJÖINGENJÖR

KREATIVITET
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FOKUSOMRÅDE: 
ANSVARSFULLA AFFÄRER 

ÖKAD KUNSKAP 
GER DJUPARE RELATION
Sekabs försäljningspolicy och inköpspolicy utgör ramarna för hur verksamheten ska 
styra försäljnings- och inköpsarbetet och även vårt förhållningssätt till kunder och 
leverantörer. Genom att utveckla och fördjupa samarbetet med kunder och leverantörer 
kan kvalitetsarbetet ständigt förbättras. 

Sekab arbetar aktivt med att säkerställa en hållbar värde
kedja, från leverantör till kund, där risker hanteras och 
oegentligheter förebyggs. Nolltolerans gäller mot mutor, 
korruption och andra konkurrensbegränsande åtgärder. 
God affärsetik och transparens ska genomsyra allt vi gör 
och genom tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot 
leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet. Sekab ska 
vara en pålitlig och kompetent samarbetspartner som all
tid levererar den kvalitet som kunden efterfrågar. 

Under hösten 2018 skickade vi ut en enkät till våra 
kunder för att öka kundförståelsen och ge möjlighet till 
djupare dialoger. Vidare har nio leverantörskvalificeringar 
av våra råvaruleverantörer gjorts under året. Ingen av kva
lificeringarna ledde till någon ytterligare åtgärd.  

Kundnöjdhet
I enlighet med försäljningspolicyn ska försäljningsarbetet 
präglas av ett kundorienterat försäljningssätt, där Sekabs 
utgångspunkt är att veta vad kunden vill ha och förmed

la mervärdet med våra hållbara produkter. Försäljnings
arbete mot kund ska kännetecknas av långsiktighet, upp
riktighet, respekt och strävan efter ömsesidig förståelse 
där gemensamma affärer kan utvecklas och eventuella 
partnerskap kan möjliggöras.

God kundförståelse avgör vilka produkter och tjänster 
Sekab erbjuder på marknaden. Det ökar också våra förut
sättningar för att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket 
stärker varumärket och ger nya affärsmöjligheter. Kund
nöjdhet är ett mått på hur väl våra produkter och tjänster 
uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Sekab 
har arbetssätt för att skapa god kundförståelse, där de 
främsta verktygen är vårt kundvårdssystem CRM, vårt 
ärendehanteringssystem, samt en god omvärldsbevak
ning. 

Under 2018 har vi genomfört en kundnöjdhetsenkät 
där resultatet blev 4,05 på en femgradig skala. Resultatet 
gör oss stolta och kan ses som ett kvitto på gott kund
samarbete. Enkäten kommer att genomföras årligen. Input 

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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från enkäten tas med i förbättringsarbetet under 2019. En 
utmaning för 2019 är att förmedla mervärdet med våra 
hållbara produkter, vilket framgick i kundnöjdhetsenkäten. 

 
Ansvar i leverantörskedjan 
Sekabs inköpsarbete handlar om att göra hållbara affärer 
som tar ansvar för såväl affärsetik och ekonomi, som för 
miljö och sociala faktorer. Vid anskaffning av varor och 
tjänster använder vi leverantörer som fortlöpande kan 
tillgodose krav, behov och förväntningar. Leverantörers 
kompetens och vilja att samarbeta ska också beaktas. 
Förbindelserna med våra leverantörer ska bedrivas pro
fessionellt och affärsmannamässigt, samt kännetecknas 

av ömsesidig förståelse 
och respekt. Kvalitet, pris, 
leveranssäkerhet och håll
barhet är väsentliga faktorer vid 
våra kontakter med leverantörer.

Sekab delar in leverantörerna i två grupper; råvaru le
verantör och övriga leverantörer. En leverantör av råvara ska 
alltid vara godkänd enligt Sekabs leverantörs kvalificering. 
Vi har under 2018 kompletterat vår leve rantörskvalificering 
med att råvaruleveran tören intygar att de följer Sekabs 
miljö och uppförandekrav. 

Sekab har under året även tagit fram en enklare leve
rantörsbedömning av övriga större leverantörer. 

av våra råvaruleverantörer har 
genomgått en leverantörs-

kvalificering.

100%
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FOKUSOMRÅDE: 
KLIMAT OCH ENERGI

VI TAR ANSVAR LÄNGS 
HELA VÄRDEKEDJAN
Sekab är certifierat enligt standarden ISO 14001 och delar av produktionen är 
även certifierad enligt det tyska hållbarhetssystemet ISCC. På så sätt har vi 
kontroll över miljöarbetets utveckling. Standarden hjälper oss att kontinuerligt 
minska verksamhetens totala miljöbelastning.

Miljöarbetet bedrivs på alla nivåer i organisationen och är 
en integrerad del av verksamheten. Den största delen av 
miljöarbetet är direkt kopplad till vår produktionsanlägg
ning, men vi arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla 
delar av verksamheten.

Enligt HSMpolicyn ska hänsyn till den yttre miljön tas 
så långt det är miljömässigt motiverat och ekonomiskt 
rimligt. Sekabs ambition är att ta ansvar för företagets 
miljöpåverkan längs hela värdekedjan. Vi fokuserar på att 
minska verksamhetens klimatpåverkan genom ett effek
tivt utnyttjande av råvaror, energi, andra naturresurser och 
transporter. Företaget utvecklar hållbara produkter och på 
så sätt bidrar vi till en hållbar utveckling i samhället. Vi har 
tillstånd enligt miljöbalken att bedriva vår verksamhet.

Förnybara produkter och teknik 
Vi är övertygade om att vägen till en hållbar framtid går via 
förnybara alternativ. Sekab är en av få kemiproducenter i 
Europa som kan erbjuda förnybara produkter och tjänster 

som ett alternativ till kemikalier och drivmedel baserade 
på olja. Anläggningen i Örnsköldsvik drivs till största del 
på förnybar energi och genererar därmed mycket låga ut
släpp till luft och vatten. 

Genom att använda bioråvara i processen har vi goda 
möjligheter att påverka CO2belastningen i samhället. 
Vidare har Sekab ETechnology AB utvecklat och demon
strerat teknik för att tillverka kemikalier och drivmedel från 
skogsrester för att ytterligare stärka utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. Det gör oss till en perfekt partner 
för företag som vill minska sin klimatpåverkan. 

Sekabs strävan är att öka efterfrågan av förnybara 
produkter med biobaserade råvaror. Målet är därför att 
bidra till en bättre miljö genom att öka försäljning och an
vändning av bioetanol till produktområde Kemi. Genom 
att veta vad kunden vill ha, har vi under 2018 kunnat möta 
kundernas krav på biobaserade produkter. 

Det gläder oss att vi under året sett en tydligt ökad 
efterfrågan på Sekabs hållbara produkter, särskilt kopplat 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA
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till våra kemiprodukter. Vi har under 2018 haft ökade leve
ranser av både biobaserad, ISCC+certifierad acetaldehyd, 
samt acetaldehyd med koshercertifikat. Den utvecklingen 
ser vi som en stark signal på att vägen framåt går genom 
hållbara produkter. 

Energianvändning
Sekab arbetar kontinuerligt med att minska energiför
brukningen inom verksamheten. Målet är att hela tiden 
minimera energiåtgången för att minska kostnaderna och 
för att våra kemiprodukter ska bli ännu mer hållbara. I dag 
är all el som används förnybar och största delen av den 
ånga som används i anläggningen är också förnybar.

Energiförbrukningen följs upp löpande och beaktas 
även vid förändringar i processen. Under 2018 var den 
totala ångförbrukningen 101 500 ton och den totala elför
brukningen 4 400 MWh.

ENERGIANVÄNDNING

 Förnyelsebar   
 Icke förnyelsebar

ÅNGA

EL
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Utsläpp till luft 
Utsläpp till luft kommer till övervägande del från process
avgaser från tillverkningen, samt via avluftningar från 
lager cisterner och utlastning.

I ångpannan renas gaser från produktionen innan de 
släpps ut och genererar en av de jämförelsevis lägsta 
NOxutsläppen i Sverige, kopplat mot producerad energi
mängd. Anläggningen genererar också mycket låga ut
släpp av kolväten. Enligt miljötillståndet får mängden TOC 
(Totalt Organiskt Kol) efter förbränning i ångpannan inte 
överstiga 10 mg/m3 och tillgängligheten ska vara minst  95 
procent per tertial vid ostörd drift. Under 2018 blev utfal
let 0,2 mg/m3 med en tillgänglighet på 99,9 procent, vilket 
innebär att villkoren klarades med god marginal.

För att undvika onödiga emissioner har vi försett alla 
större lagertankar med tekniska lösningar avsedda att 
minska utsläppen till luft. 

Utsläpp till vatten
Utgående vatten från fabrikerna kan delas upp i två kate
gorier; processvatten, samt kyl och spolvatten. Process
vattnet renas i den biologiska reningsanläggning som 
finns på industriområdet och leds därefter ut i recipienten, 
medan kyl och spolvattnet leds direkt ut i recipienten.

För utsläpp till bioreningen har Sekab ett villkor på          
5 ton TOC/dygn i medelvärde för månad och för år. Medel
värdet för 2018 hamnade på 1,99 ton TOC/dygn. 

För utsläppet av spol och kylvatten har Sekab ett 
gränsvärde för år på 200 kg TOC/dygn som medelvärde. 
Medelvärdet för 2018 hamnade på 16 kg TOC/dygn. 
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”Vi har jobbat med värdegrunden under 
året. Det har gjort oss mer medvetna om 
att vårt förhållningssätt till varandra har 
stor betydelse, både för vår arbetsmiljö 
och för företagets framgång.”
PAUL NYSTRÖM, PROCESSOPERATÖR

FÖRTROENDE
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”Nu händer det!”
Nu har kemiindustrin en grön omställning på gång och det 
känns fantastiskt att vi har varit med och bidragit till den. 
Även på biodrivmedelsidan ser vi en förflyttning, även om 
brist på långsiktiga politiska beslut gör det svårare att 
agera.

Efterfrågan och betalningsviljan ökar
Mitt eget påverkansarbete under 2018 har på kemi sidan 
bland annat bestått av arbete i ett par styrelser och i 
branschorganet i Bryssel. Där har jag haft direktmöten 
med EUkommissionen och suttit med i flera expertgrup
per. Inom kemiområdet går det snabbt nu. Gröna kemika
lier efterfrågas allt mer, riktlinjer sätts för fossilfria miljöer 
och betalningsviljan ökar. Vi har kämpat i många år och nu 
händer det! 

På biodrivmedelsidan var en stor framgång under året 
att det blev tillåtet med råvaror och skogsavfall från svensk 
skog som bas för biodrivmedel i och med att RED IIdirek
tivet om förnybara energikällor blev antaget. Sverige tog 
ett stort ansvar för biodrivmedeldirektivet och vi var 
många företagsrepresentanter, parlamentariker och poli
tiker som jobbade hårt under många år med detta. Nu ska 

vi fortsätta kämpa för dels högre förtroende, dels bättre 
distribution och logistik för höginblandningsbränslen som 
ED95. 

Framgång föder framgång
Att jag år 2018 toppade listan över de kvinnor som betytt 
mest för utvecklingen av bioekonomi är så klart roligt. Jag 
vet inte exakt hur listan skapas, men antar att det har att 
göra med mina internationella föredrag och arbetet i Brys
sel. Det faktum att jag nu funnits med på listan i två år 
öppnar många dörrar för oss som företag. Vi blir inbjudna 
till allt fler konferenser för att komma och tala. Under året 
kom också förfrågningar på utomeuropeisk nivå för första 
gången. Det är ett kvitto på att vi lyckats nå ut brett.

Det gör mig stolt att Sekab i lilla Sverige och ännu min
dre Örnsköldsvik har en demoanläggning i världsklass och 
att vi skickar biobaserade produkter till hela Europa. Efter
som jag arbetar nära utvecklingen av biodrivmedel och 
hållbara kemikalier lär jag mig mycket varje dag. Dessutom 
får jag möjlighet att föra ut kunskapen om den omställning 
som nu är möjlig i olika led – för tillverkare, konsumentföre
tag och konsumenter. Det ger mig en oerhörd arbetsglädje!

YLWA HAR ORDET

Sekabs mission är att skapa en bättre värld genom hållbara 
lösningar. Även om missionen är vid och stor, har vi med åren 
blivit allt mer övertygade om att den är helt rätt. I dag är vi en 
aktiv och tongivande aktör i samhällsdebatten för ett fossil-
fritt samhälle och många andra följer i våra spår. Det bidrar 
givetvis till vår övertygelse att vi går åt rätt håll. 
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 NAMN  Ylwa Alwarsdotter
 TITEL  Executive Vice President Strategic Business 

Development, Sekab
 AKTUELL MED   Har för andra året i rad fått ett omnämnande 
  i den internationella tidskriften och bloggen 
  Il Bioeconomista där hon är med på topplistan  
  för kvinnor i världen som betytt mest för 
  utvecklingen av bioekonomi. 
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FOKUSOMRÅDE: 
SAMHÄLLSANSVAR 

EN LÅNG RESA MOT ETT 
TYDLIGT, HÅLLBART MÅL
Jordens befolkning växer, men dess tillgångar växer inte med oss – utan snarare minskar. 
Det är därför vi gör det vi gör; förser industri och samhälle med lång siktigt hållbara kemi-
kalieprodukter och biodrivmedel. Resultatet av vårt arbete har en direkt påverkan på vår 
framtid och på ett eller annat sätt berörs vi alla. 

Sverige har bättre tillgänglighet till biodrivmedel än nästan 
alla andra länder. Till stor del tack vare den breda satsning 
på uppbyggnaden av E85 som berett väg för biodrivmedel 
som ett viktigt verktyg mot ett mer hållbart samhälle. 

Sekab var en tongivande aktör i samband med intro
duktionen av E85, som fick en mycket snabb uppgång 
från 2004 och åren närmast därefter. Snart såg Sekab att 
det behövdes verifiering från en tredje part för den etanol 
vi importerade till biodrivmedel. Genom att introducera 
initia tivet ”Verifierat hållbar etanol” gjorde vi det möjligt 
att följa produktionen hela vägen från sockerrörsfältet till 
tankstationen i Sverige. Ett av de stora målen med initiati
vet var att driva fram internationella regelverk för hållbara 
drivmedel. De första lagkraven på biodrivmedel som an
vändes i Sverige kom i februari 2012. Sekab låg då redan 
långt framme i hållbarhetsarbetet och fanns självfallet 

bland de fyra första som fick Energimyndighetens hållbar
hetsbesked för biodrivmedel och flytande biobränsle. Vid 
världskonferensen ”Green Power” i Bryssel 2009 tillde
lades Sekab världspriset ”Sustainable Bioethanol Award” 
för arbetet med hållbar etanol. En oberoende jury med sju 
internationella forskare och vetenskapsmän svarade för 
urvalet, där Sekab vann i hård konkurrens.

Påverkansarbete
Sekab är en aktiv deltagare i samhällsdebatten gällande 
hur vi alla ska verka för att nå ett fossilfritt samhälle. Ge
nom att påvisa möjligheter med hållbar utveckling inom 
kemi och biodrivmedelsindustrin kan vi vara med och 
påverka debatt, politiker och beslutsfattare. På sätt kan vi 
också vara med och skapa en bättre värld genom hållbara 
lösningar. 

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
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Arbetet sker genom dialoger med politiker och besluts
fattare, både inom Sverige och på EUnivå. Sekab är en 
aktiv föreläsare på seminarier inom området och lägger 
resurser på att respondera på remisser, skriva och pub
licera debattartiklar. Under året har Sekab gått ut med sex 
rikspressmeddelanden och två länspressmeddelanden. 
Vidare har Sekab svarat på fyra remisser, där samtliga 
har haft koppling till område biodrivmedel samt initierat 
eller deltagit i åtta debattartiklar gällande framtiden för 
biodrivmedel och kemikalier. Bolaget är aktivt i sociala 
medier och via egen blogg. 2010 startade vi vår förny bara 
blogg, där vi sedan dess har verkat för en bioekonomi i 
Sverige och fossilfria transporter. Bloggen har bland an
nat fått pris för ”Inspiratör för hållbar livsstil” och Sveriges 
”Förnyelsebaraste bloggare”.

Sekab är medlem i flertalet intresseorganisationer, 
som bland annat Svebio,  BioFuelRegion och 2030. I dessa 
nätverk arbetar vi tillsammans för en hållbar framtid ge
nom en samhällsomställning till förnybara drivmedel och 
bränslen. 

Fossilfritt Sverige 
Sekab deltar även i initiativet Fossilfritt Sverige som är en 
plattform för dialog och samverkan mellan företag, kom
muner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige 
fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och 
viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra 
det klimatarbete som sker runt om i landet. Målet är att        
Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärds
länder. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda om
ställningen, inte bara för att det är möjligt utan också för 
att det är ekonomiskt lönsamt. Inom ramen för Fossilfritt 
Sverige har flertalet utmaningar skapats där man upp
manar företag, organisationer, kommuner och regioner 

att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen 
av växthusgaser innan 2030.  

Sekab har antagit utmaningen gällande fossilfria tran
sporter och har som ambition att nå detta mål till 2025. 
Utmaningen syftar till att ställa om interna och externa 
transporter där förnybara alternativ kan implementeras. 
För Sekab är den största utmaningen att kunna påverka 
leverantörer att ställa om till förnybara alternativ.

Teknikutveckling 
Sekab är ett av många företag inom Domsjö industriom
råde. Ett område som tillsammans utgör bioraffinaderiet i 
Örnsköldsvik, där klusterstrukturen är viktig för effektivitet 
och utveckling. Samarbetet med de andra företagen inom 
Domsjö industriområde ger oss ett brett nätverk inom 
skogs och processindustrin. Sekab är delaktigt i projekt 
inom området, som förutom att utveckla och stärka före
tagen också stärker området som kompetenscentrum.

Sekab är också en av medlemmarna i Processum 
Intresseförening, där vi tillsammans hittar och utvecklar 
kommersiellt intressanta processer och produkter base
rade på skogsråvara eller industriella restströmmar. Sekab 
har även samarbeten med forskningsinstitut, universitet, 
myndigheter, fordonstillverkare och andra företag inom 
skogs och kemiindustrin. 

Sekab ETechnology AB har utvecklat teknik för att 
fraktionera biomassa. Tekniken möjliggör omvandling av 
biomassa till socker, lignin och biogas, vilka i sin tur om
vandlas till kemiprodukter och drivmedel som i dag är 
producerade av fossila råvaror. Sekab ETechnology AB är 
delaktigt tillsammans med andra aktörer i ett flertal pro
jekt, inom Sverige och EU. En viktig del i arbetet är Biore
finery Demo Plant i Örnsköldsvik där vi bedriver avancerad 
forskning och utveckling.
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VI SKA STÄNDIGT 
BLI BÄTTRE

kärnan i vad Sekabs varumärke representerar. Affärer ska 
grunda sig på ett aktivt arbete med att säkerställa en håll
bar värdekedja, från leverantör till kund, där risker hanteras 
och oegentligheter förebyggs. Produkten ska bidra till att 
målet med ett fossilfritt samhälle nås och att klimatnyttan 
bidrar till att den globala uppvärmningen bromsas upp. 

Vi fortsätter att identifiera våra utvecklingsområden 
för att ständigt bli bättre och för att kunna ge vårt bidrag 
till förverkligandet av FN:s globala mål. 

Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovis
ningslagens sjätte kapitel och ger intressenter perspektiv 
på hur vi som företag skapar värde för våra ägare, men 
också för det samhälle där vi verkar. Därför har vi redogjort 
för de sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor som 
är viktiga för Sekab, tillsammans med en beskrivning av 
hur dessa frågor hanteras inom företaget. 

Medarbetarens hälsa och välbefinnande är av hög
sta väsentlighet, då de är ryggraden i vår verksamhet och 

SLUTORD 
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