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00 / VÄLKOMMEN

INNEHÅLL / 00

Välkommen till vår
hållbarhetsrapport 2021
Innehåll

Denna redovisning hjälper oss att ta ett ännu bättre
helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna och är ett
viktigt verktyg för att kommunicera vårt arbete
för att bidra till en mer hållbar värld.
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Allt börjar med gröna kemikalier.

Sekab BioFuels & Chemicals AB | 556263-4088
Denna rapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens sjätte kapitel
och utgör en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för Sekab BioFuels
& Chemicals, räkenskapsår 2021. Rapporten ger intressenter perspektiv på hur vi
som företag skapar värde för våra ägare, men också för det samhälle vi verkar i.
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VD HAR ORDET / 01

Förord

Vill du nå långt,
gå tillsammans med andra!
En grön industriell revolution sveper över världen, där
tusentals miljarder satsas på att skapa nya hållbara produk
ter och tjänster. Utvecklingen drivs av en tydlig efterfrågan
på grönare alternativ till det gamla och ohållbara. Sekab är
helt rätt positionerade för att vara en viktig del av denna resa.
Vi ser nu hur det vi hoppats på och arbetat för blir verklighet.
Det gröna och hållbara är också det affärsmässiga och det
lönsamma.
2021 är ett år jag på många sätt kommer att minnas. Det är
året då jag klev in som vd på Sekab efter drygt två decennier
i ett av Sveriges största teknikkonsultbolag. Det som både
lockar mig och ger extra energi i arbetet på Sekab är möj
ligheten att jobba i ett lokalt, hållbart kemiföretag som kan
bidra till att lösa vår tids globala miljöutmaningar. Genom att
utveckla, producera och sälja grön teknik och hållbara kemi
kalier är vi en del av en grön industriell revolution som i grun
den kommer att förändra hur vi producerar varor och tjänster.
För mig har det blivit tydligt att ska Sekab lyckas, behöver
vi jobba tillsammans med andra som delar vår ambition om
att uppnå den industriella utveckling som krävs för en hållbar
värld. Genom strategiska samarbeten med världsledande
aktörer bygger vi vår framgång. Det är med stolthet jag kon
staterar att Sekab är en grön utmanare i en bransch i stort
behov av förnyelse.
En av många positiva händelser under 2021 är att Sekab
satsar över 100 miljoner kronor för ökad produktion av bio
baserade kemikalier. Sekab har en unik position inom den
europeiska kemiindustrin, där vi i många fall är ensamma om
att erbjuda våra produkter, framställda helt utan fossila rå
varor. Efterfrågan på dessa produkter har accelererat under
2021 och vi ser ett stort behov av affärsutveckling och inves
teringar för att möta den kraftigt ökade efterfrågan.
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Sekab
har en unik
position inom
den europeiska
kemiindustrin,
där vi i många
fall är ensamma
om att erbjuda
våra produkter,
framställda helt
utan fossila
råvaror.

Sekabs verksamhet är ledande inom såväl hållbar kemi
produktion som innovativ teknikutveckling. En kombination
som är ovanlig för ett mindre företag, och något jag är mycket
stolt över. Under 2021 har vi utvecklat vår teknikplattform
som i grunden handlar om att fasa ut fossila produkter ge
nom att producera mer av biobaserade material, exempelvis
från skogsindustrins restströmmar. Nu är det dags för vår
kunskap att göra än större skillnad. Under 2022 kommer
kommersialisering av Sekabs teknik vara högt prioriterat,
inte minst eftersom denna kunskap även den så tydligt leder
oss mot en mer hållbar värld.

›Vd››har ordet

Mitt eget bokslut innehåller bland annat en ny organisa
tionsstruktur och strategisk plattform. Denna innefattar
allt från värdegrund och kultur till kommersiell utveckling av
teknologi, produkter och affärsrelationer. Jag vill säga tack
till alla fantastiska kollegor, som med stort tålamod lyssnat
och delat med sig av kunskap och erfarenhet i detta arbete.
Jag är stolt över att vara en del av Sekab och att varje dag
få arbeta tillsammans med fantastiska kollegor, kunder och
partners för en hållbar framtid. Sekabs verksamhet bygger
vidare på en anrik historia. Vi vet att man med bas i norra
Sverige kan förändra världen till det bättre. Vi har gjort det
förut och vi gör det igen.

Mikael Fränckel, vd Sekab
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Sekab som en del av ett hållbart samhälle

Det här är Sekab

För minskat
beroende av
fossila råvaror

›››

Sekab är ett grönt kemibolag och en del av High Coast Innovation
Park i Domsjö utanför Örnsköldsvik. Vår forskning och utveckling
är framstående, samtidigt som vi tar vår kunskap hela vägen till
färdiga produkter och metoder.
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I utvecklingsarbetet är demonstrationsanläggningen Biorefinery Demo
Plant i Örnsköldsvik en unik och viktig tillgång, liksom vår satsning på bio
raffinaderiteknik som gör det möjligt att ta vara på skogliga restprodukter.
I vår produktionsanläggning förädlar och omvandlar vi bioetanol
till kemikalieprodukter som acetaldehyd, etylacetat, ättiksyra och olika
blandningsprodukter. Våra kemikalier är gröna byggstenar som används i
en rad industriella processer och produkter. Färger, läkemedel, parfymer,
rengöringsprodukter, spolarvätska, lacker och bläck är några exempel på
slutresultatet av vår kemi.

Vår ambition är att
vara världens grönaste
kemibolag.
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Affärsmodell

Vårt sätt att arbeta
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HELA Sekab

fram en ny strategisk plattform. Vi kallar den HELA Sekab,
där HELA står för hållbarhet, effektivitet, lönsamhet och
attraktivitet. Basen för detta arbete är Sekabs gemensamma berättelse:

SPANIEN
FRANKRIKE

TYSKLAND
SCHWEIZ

SLOVENIEN
ÖSTERRIKE
ITALIEN

UNGERN
SERBIEN
TJECKIEN

TURKIET
POLEN
SLOVAKIEN

”Vi är det gröna kemibolaget Sekab. Vår verksamhet bidrar till
en mer hållbar värld. Våra biobaserade kemikalier och bränslen
hjälper våra kunder att fasa ut ohållbara produkter och processer.
Vi är en del av en grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.

 Försäljning av produkter från Sekab har skett till dessa länder under år 2021.

Vi gör Europa grönare
Sekabs biobaserade kemikalier och bränslen hjälper våra kunder
att fasa ut ohållbara produkter och processer. Vi är en del av en
grön industriell revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.
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.

MEDARBETARE
RÅVAROR

• Etanol
• Ättiksyra

ANLÄGGNING

FÖRÄDLINGSPROCESSER

• Acetaldehyd
• Etylacetat
• Ättiksyra
• Teknisk etanol

BIODRIVMEDEL

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

Sekabs verksamhet bygger vidare på en anrik historia. Vi vet att
man med bas i norra Sverige kan förändra världen till det bättre.
Vi har gjort det förut, och vi gör det igen.”

Kreativitet

KAPITAL

MERVÄRDE
OCH
KUNDNYTTA

Vår värdegrund är en oerhört viktig del i attraktivitetsaspekten av HELA Sekab. Den hjälper oss
att samlas kring, leva och förverkliga visionen.
Tre utvalda egenskaper som genomsyrar våra
handlingar, vår rekrytering och vårt bemötande
är: Engagemang, kreativitet och förtroende.

Sekabs forskning och utveckling är framstående, samtidigt som
vi tar vår kunskap hela vägen till färdiga produkter och metoder.
Genom strategiska samarbeten med världsledande aktörer
bygger vi vår framgång.

• Örnsköldsvik

KEMIKALIER

Värdegrund

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

MED SIKTE FRAMÅT

Förtroende

Under 2022 kommer arbetet med HELA Sekab att fortsätta.
Vi uppdaterar då måldokument och nyckeltal. Samtliga
aktiviteter, affärer och processer kommer att präglas av
våra fyra hörnstenar:

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

Hållbarhet | Effektivitet | Lönsamhet | Attraktivitet

• ED95
• Låginblandning
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Vårt sätt att arbeta

Vårt sätt att arbeta

Utgångspunkter i hållbarhetsarbetet
Hållbarhet ska prägla samtliga Sekabs
aktiviteter. Vår syn på hållbarhet baserar
sig på FN:s globala mål i Agenda 2030.
Sekabs biobaserade produkter bidrar
till en mer hållbar värld och minskade
klimatutsläpp. Sekab ska även verka
för social hållbarhet genom att vara
en god arbetsgivare och en ansvarstagande och närvarande aktör i vårt
lokalsamhälle.

Ett antal riktlinjer utgör styrande dokument inom
hållbarhetsområdet, där den övergripande före
tagspolicyn är en integrerad miljö-, säkerhetsoch arbetsmiljöpolicy (HSM-policy). Syftet med
vår HSM-policy är att klargöra Sekabs ställnings
tagande 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.
Även uppförandekoden klargör hur företaget
ska uppträda som arbetsgivare och affärspart
ner. Utgångspunkten är att bedriva verksam
heten i enlighet med de tio principerna i FN:s
Global Compact. Vår uppförandekod spänner
över områden som även täcks av tre andra
riktlinjer; jämställdhets- och mångfaldspolicy,

inköpspolicy, och försäljningspolicy. Alla
dessa är kopplade till hållbarhetsområdet.
Sekab styr också verksamheten med
stöd av miljöstandarden ISO 14001 och
kvalitetsstandarden ISO 9001.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

De viktigaste hållbarhetsfrågorna
En väsentlighetsanalys har hjälpt oss att
kartlägga vilka som är de viktigaste frågorna
för företaget och intressenterna utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Analysen inklude
rar såväl interna som externa intressenter
(styrelse/ägare, medarbetare, kunder och
leverantörer) och resultatet av analysen har
legat till grund för utvecklandet av Sekabs
hållbarhetsredovisning.

MER OM AGENDA 2030
och de globala hållbarhetsmålen
finns på www.globalamalen.se

Agenda 2030
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:
• Utrota fattigdomen och hungern överallt
• Bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder
• Bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen
• Skydda de mänskliga rättigheterna
• Främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt
• Säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser

De globala målen hjälper oss att finna vår verksam
hets hållbarhetsaspekter, leva upp till de förvänt
ningar som ställs på oss och förverkliga vår vision
att vara referensföretaget för hållbar utveckling
inom kemi- och biodrivmedelindustrin.
I vår hållbarhetsredovisning skapar de globala
målen en struktur genom att vi till våra fyra fokus
områden kopplar de sju mål som är extra viktiga för
Sekab och vår redovisning.
Läs mer på sidan 22.

Responsible Care
Sekab deltar i kemiindustrins program för Responsible 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 nyckelindikatorer (KPI:er) inom säkerhet, hälsa
och miljö till IKEM som sammanställer en gemensam lägesrapport för kemi
industrin i Sverige.

10

Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab

Sekab | Hållbarhetsrapport 2021

11

03 / INTRESSENTER
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›››
Intressenter

I samtalen
utvecklas vi
Medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och samhälle är alla
viktiga för vår verksamhet och vår ständigt pågående utveckling. Vår strävan är därför att alltid ha en öppen, enkel och tydlig
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.
Sekabs prioriterade intressenter är de grupper som i störst utsträckning
berörs av och/eller påverkar bolagets verksamhet: medarbetare, kunder,
leverantörer, ägare och samhället i övrigt. Dessa huvudintressenter har
sinsemellan olika förväntningar och krav på Sekabs hållbarhetsarbete. På
nästa uppslag listar vi våra kanaler och dialogområden per intressentgrupp.
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Leverantörer

Intressentgrupper
Kanaler och dialogområden

Dialogområden

Kanal för dialog

• Lönsam affär

• Leverantörsbedömningar

• Leveranssäkerhet

• Möten

• Kvalité

• Dagliga kontakter

• Certifiering

• Konferenser

• Klimatpåverkan

• Samarbetsprojekt

• Arbetsmiljö
• Ansvarsfulla affärer

Medarbetare

Ägare

Dialogområden

Kanal för dialog

Dialogområden

Kanal för dialog

• Säker arbetsmiljö

• Medarbetarundersökning

• Bolagsstyrning och utveckling

• Bolagsstämma

• Positivt arbetsklimat

• Mål- och medarbetarsamtal

• Lönsamhet

• Styrelse

• Värdegrund

• Ledningsgrupp

• Hållbar utveckling

• Årsredovisning

• Gott ledarskap och medarbetarskap

• Arbetsplatsmöten

• Ansvarsfullt agerande

• Hållbarhetsrapport

• Jämställdhet och mångfald

• Internutbildningar

• Månads- och tertialrapporter

• Attraktiv arbetsgivare

• Facklig samverkan

• Styrelseutvärdering

• Kompetensförsörjning

• HSM-råd och skyddskommitté

• Revisionsutskott

• Kompetensutveckling

• OSA-rond

• Ersättningsutskott

Kunder

Samhälle

Dialogområden

Kanal för dialog

Dialogområden

Kanal för dialog

• Certifiering

• Personliga möten

• Klimatpåverkan

• Möten med beslutsfattare

• Kvalité och spårbarhet

• Kundservice

• Hållbar utveckling

• Föredrag

• Klimatpåverkan

• Nätverk och samarbetsprojekt

• Arbetstillfällen

• Medlem branschorganisationer

• Tillverkningsprocess

• Konferenser

• Inhemsk produktion av

• Nätverk

• Lönsam affär

• Frågeformulär

kemikalier och biodrivmedel

• Digitala plattformar

• Leveranssäkerhet

• Upphandlingar

• PR-aktiviteter/debattartiklar

• Uppförandekod

• Digitala plattformar

• Remissvar

• Kundnöjdhetsenkät
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Risker och
riskhantering

Strukturerad
hantering av risker

›››

04
16

En viktig del av verksamhetsstyrningen är att löpande
analysera och hantera de risker som kan medföra negativ
påverkan på Sekab. En god förståelse för riskerna och uppföljning av förändringar i riskbilden ger förutsättningar för
informerade beslut. Beslut som i sin tur bidrar till att skapa
möjligheter och uppfyllelse av bolagets strategiska mål.
För att säkerställa en god översikt av de risker som verksamheten är
exponerad för arbetar vi strukturerat med att identifiera, analysera,
värdera och hantera risker. Dessutom genomförs riskanalyser löpande
i samband med projekt, investeringar och verksamhetsförändringar.
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, valutarisk,
kreditrisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk.
Operativa risker kan direkt hänföras till Sekabs affärsverksamhet 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.

Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab

Sekab | Hållbarhetsrapport 2021

17

04 / RISKER OCH RISKHANTERING

RISKER OCH RISKHANTERING / 04

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

IT-RISKER

ARBETSMILJÖRISKER

INFRASTRUKTURRISKER

ETISKA RISKER

För Sekab utgör IT en kritisk del av verksamheten. Att
IT-miljön fungerar tillfredsställande, är säker och väl
skyddad, är en förutsättning. Identifierade riskområden
är IT-attacker och bristande underhåll som kan leda till
direkta driftstopp för verksamheten. Dessa driftstopp
kan bli omfattande och drabba stora delar av verksam
heten under en längre tid. Detta kan få omfattande
konsekvenser både på det ekonomiska resultatet och
företagets varumärke. Vi bedriver därför ett systema
tiskt IT-säkerhetsarbete som består av kartläggning
av IT-risker, omvärldsbevakning och löpande under
håll. Fokus ligger på förebyggande aktiviteter för att
säkerställa tillgång till information och IT-verktyg.

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
kemikalieolycka som i värsta fall medför ett flertal dödsfall
och stora skador på egendom. Juridiskt kan en allvarlig
arbetsmiljöolycka leda till böter eller andra juridiska sank
tioner. En allvarlig kemikalieolycka kan även leda till långa
produktionsstopp och ett skadat varumärke. För att före
bygga tillbud och olyckor på arbetsplatsen arbetar Sekab
systematiskt med arbetsmiljö-, säkerhets- och brand
skyddsfrågor. I arbetet ingår bland annat process- och
säkerhetsgranskningar, regelbunden utbildning, uppföljning
och lärande av tillbud och olyckor, kvalitetssäkrade rutiner
för skydd och säkerhet, samt arbete inom verksamheten.

Sekabs produkter levereras idag primärt genom sjöoch järnvägstransporter. Säkra leveranser i rätt tid är
hög prioritet hos våra kunder. Genom att ha möjlighet
att leverera med olika leveranalternativ gör vi oss
mindre beroende av ett trafikslag. Sekab kan nyttja
både bil, båt och järnväg i logistikkedjan. Vidare arbetar
vi aktivt 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. De interna/lokala infrastrukturriskerna
arbetar vi aktivt med genom en så kallad BCP-plan
(Business Continuity Plan) för att förhindra långvariga
och kostnadskrävande driftstörningar i vår anläggning.

Etiska risker kan innebära att Sekabs medarbetare inte
agerar i enlighet med bolagets uppförandekod. Etiska
risker kan även vara förknippade med överträdelser av
mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Detta kan
leda till böter, juridiska sanktioner och ett skadat varu
märke. God affärsetik och transparens ska genomsyra
allt vi gör. Genom tydlighet i våra åtaganden och krav
gentemot leverantörer säkerställer vi vår verksamhet.
En tydlig uppförandekod och kontinuerliga leverantörs
kontroller förebygger etiska risker.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

Fokusområde: Medarbetare

MILJÖRISKER

RISKER REGULATORISKA
FÖRÄNDRINGAR

RISKER RELATERADE
TILL LEVERANTÖRER

KOMPETENSRISKER

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

Lagar, regelverk och styrmedel för etanol, drivmedel och
kemikalier kan påverka produktionsförutsättningar och
lönsamhet. Därför är aktiv bevakning av förändringar och
anpassningar av verksamheten utifrån dessa viktiga. Risk
föreligger att standarder beslutas som möjliggör ”green
washing” vilket försvagar Sekabs konkurrenskraft som
leverantör av biobaserade kemikalier, med koppling till
fysisk/kemisk spårbarhet. EU:s hantering av statsstöds
regler och energidirektiv försvårar nationell implemen
tering av höginblandade drivmedel i kvotplikten, vilket
påverkar marknadsförutsättningarna för etanol som
drivmedel. Genom att aktivt delta i debatten och delta i
beslutande grupperingar kan Sekab verka för goda förut
sättningar för biobaserade kemikalier och drivmedel.

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

Att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medar
betare är avgörande för konkurrenskraft på både kort
och lång sikt. Rätt kompetens är viktig för att lyckas
nå verksamhetsmålen. Sekab ska vara en attraktiv
arbetsgivare med gott ledarskap och medarbetarskap.
Vi ska uppmuntra till kompetensutveckling och över
tid säkerställa att bolaget har rätt kompetens genom
strategiskt arbete med kompetensförsörjningsplaner.
Sekab har dialog med universitet och gymnasieskola.
Vi samarbetar även med KOMTEK, ett kommunalt
teknik- och entreprenörscentrum, och stödjer deras
verksamhet för att väcka intresset för kemi och teknik
hos barn och ungdomar.

Fokusområde: Ansvarsfulla affärer

Fokusområde: Medarbetare

Fokusområde: Klimat och energi

Fokusområde: Samhällsansvar
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Ansvar på alla plan
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 vi kan påverka och
där vårt hållbarhetsarbete bidrar till att göra skillnad.

Sju utvalda mål
Sekabs hållbarhetsarbete beskrivs inom
dessa fyra fokusområden:
• Medarbetare
• Ansvarsfulla affärer
• Klimat och energi
• Samhällsansvar

Vårt hållbarhetsarbete har
en direkt koppling till sju av
de totalt 17 globala målen.

Genom vår kompetens och typ av verksamhet har vi möjlighet att bidra till
sju av FN:s globala hållbarhetsmål. Dessa har nummer 5, 8, 9, 11, 12, 13 och
14. Inom våra fyra fokusområden för verksamheten arbetar vi aktivt för att
styra mot de hållbarhetsmål som har bäring på respektive område. Se även
märkning på kommande sidor.

Globala mål

JÄMSTÄLLDHET

Fokusområde

Mål och resultatindikatorer

Medarbetare

•S
 äkerhetsmål - Minska antalet okon
trollerade händelser som skulle kunna
leda till en allvarlig kemikalieolycka till
högst en händelse per femårsperiod
• Sjukfrånvaro
• Könsfördelning
• Antal genomförda medarbetarsamtal
• Utbildningstimmar/anställd
• Personalomsättning
• Genomsnittlig anställningstid

• Säker arbetsmiljö
• Jämställdhet och mångfald
• Kompetensförsörjning och kompetens
utveckling

EKONOMISK HÅLLBARHET
ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

SOCIAL HÅLLBARHET

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

JÄMSTÄLLDHET

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN
INGEN
FATTIGDOM

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

Ansvarsfulla affärer
• Kundnöjdhet
• Ansvar i leverantörskedjan

• Kundnöjdhet
• Andel genomförda råvaruleverantörs
kvalificeringar

INGEN
HUNGER

EKOLOGISK HÅLLBARHET

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Klimat och energi
•
•
•
•

Förnybara produkter och teknik
Energianvändning
Utsläpp till luft
Utsläpp till vatten

• Andel förnybar energi
• Mängd TOC till luft
• Mängd TOC till vatten

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Samhällsansvar
• Påverkansarbete
• Teknikutveckling
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JÄMSTÄLLDHET

Medarbetare

Vi är rädda om varandra
Vi vill att Sekab ska vara en säker
arbetsplats som präglas av goda utvecklingsmöjligheter, jämställdhet och
mångfald, liksom ett gott ledarskap och
medarbetarskap. Vi är alla varandras
arbetsmiljö. Tillsammans tar vi ansvar
för att alla kollegor mår bra, utvecklas
och är motiverade att gå till jobbet. På
så sätt kan vi också attrahera nya och
behålla befintliga medarbetare.

kontinuerligt upp arbetsmiljöarbetet samtidigt
som vi arbetar förebyggande för att främja en
god hälsa. Arbetsmiljöledningssystemet är
integrerat i Sekabs ledningssystem.

I DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖ
ARBETET INGÅR BLAND ANNAT:

• Riskanalyser och säkerhets
bedömningar
• Mätningar
• Bedömningar av kemiska arbetsmiljö
risker och andra arbetsmiljörisker
• HSM-ronder
• OSA-ronder
• Uppföljning av tillbud och olycksfall
• Medverkan i HSM-råd och skydds
kommitté

Sekabs HSM-policy är övergripande för
säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Det är
vårt arbetsgivaransvar att garantera en säker
arbetsplats och hälsa och säkerhet kommer
alltid i första hand.
Under året har all personal deltagit i utbild
ning i brandsläckning och första hjälpen som
hållits i samarbete med Räddningstjänsten.
Samtliga operatörer har deltagit i certifierings
utbildning för pannskötare och alla operatörer
har certifierats. Flera medarbetare har även
deltagit i utbildningar som ”Heta arbeten” och
”Lyftarbeten” i enlighet med fastställt tidsinter
vall för respektive utbildningsområde.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete genom
förs i samverkan mellan Sekab och medarbetar
na, som representeras av skyddsombud. Vi följer

Organisatorisk och social arbetsmiljö, kallad
OSA, ingår i det systematiska arbetsmiljö
arbetet där uppföljning av arbetsbelastning
och arbetstid sker kontinuerligt. OSA-ronder
genomförs funktionsvis utifrån frågeställningar
om samarbete, särbehandling, arbetsbelastning
och ömsesidig respekt. Sekab har under 2021
fortsatt arbetet med OSA-ronder via diskussio
ner i respektive funktion. Vårens frågeområden

OÖNSKADE HÄNDELSER
Diagrammet visar antalet oönskade
händelser, i snitt under den senaste
femårsperioden, som skulle ha kunnat
leda till en allvarlig kemikalieolycka.

Jämställdhet och mångfald
Sekabs jämställdhets- och mångfaldspolicy
utgår från de grundläggande principerna enligt
lag om likabehandling och icke-diskriminering
oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, sexuell
läggning, könsöverskridande identitet, etnisk

SJUKFRÅNVARO
ANTALET OÖNSKADE HÄNDELSER
3
2,5

2
Målet är att ”Minska antalet okontrollerade
1,5
händelser som skulle kunna leda till en
1
allvarlig kemikalieolycka till högst en händelse per femårsperiod”. Detta mål nådde 0,5
vi redan år 2020 och för 2021 har inga
0
sådana händelser skett. Eftersom målet
är långsiktigt fortsätter vi att följa det.
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tog upp ”handlingsutrymme och kontroll” samt
”kunskap och utveckling” och höstens frågeom
råden handlade om ”stöd och arbetsbelastning”
och ”återhämtning”. OSA-arbetet är en del i att
leva vår värdegrund – varje dag.
Att dagligen hantera brandfarliga kemikalier
medför ett omfattande systematiskt säkerhets
arbete. Sekab har en nollvision gällande arbets
olyckor. Ett fortsatt delmål är att minska antalet
okontrollerade händelser som skulle kunna leda
till allvarliga kemikalieolyckor. För att nå målet
fokuserar Sekab på ökad tillbudsrapportering,
förbättrat förändringsarbete inklusive säker
hetsgranskningar, avställning och utcheckning,
samt utbildning. Under året har inga okontrolle
rade händelser inträffat.
Den medarbetare som i sin arbetsmiljö
utsätts för olika risker ska enligt arbetsmiljöreg
ler erbjudas hälsokontroller och undersökningar.
Under hösten 2021 genomfördes både medicin
ska kontroller för nattarbetare och hörselunder
sökning för medarbetare i fabrik som utsätts för
ljudnivåer som omfattas av lagkravet runt buller.

Diagrammet
visar sjukfrånvaron
samt sjukskrivning
längre än
14 dagar
(mörkare fält).

löneskillnader avseende kön. Arbetet görs ge
mensamt av arbetsgivare och fackliga organisa
tioner. I samband med 2021 års lönekartläggning
har ingen justering gjorts. Medarbetarenkäten,
som beskrivs på nästa uppslag, visar att både
kvinnor och män upplever sig jämlikt behandla
de, med ett medel på 9,08 av 10 möjliga.

Kompetens
Sekab ska vara en attraktiv arbetsgivare med
gott ledarskap och medarbetarskap. Det vill vi
uppnå genom att uppmuntra till utveckling. Över
tid säkerställer vi att bolaget har rätt kompetens

via strategiskt arbete med kompetensförsörj
ningsplaner. Vid det årliga medarbetarsamtalet
fastställs en utvecklings-/utbildningsplan
mellan chef och medarbetare. Parallellt kallas
medarbetare till utbildningar inom hälsa och
säkerhet. Samtliga chefer inom bolaget genom
går chefsutvecklingsprogram som sträcker sig
över ett flertal år.
Som en del i arbetet med kompetensför
sörjning är Sekab medlemmar i ett gemensamt
och medlemsägt utbildningsföretag. Syftet är
att öka andelen efterfrågade och kvalitativa ut
bildningar lokalt genom samarbete med företag

KÖNSFÖRDELNING

SJUKFRÅNVARO, %
3
2,5

Sekab har en övervägande andel män inom
arbetsgruppen kollektivanställda. Inom tjänstemannagruppen är andelen kvinnor något högre,
vilket utjämnar könsfördelningen totalt sett.

2

KÖNSFÖRDELNINGEN, %
MELLAN OLIKA GRUPPER INOM SEKAB

 Kvinnor  Män

100
80
60

1,5

40

1

* Inklusive styrelsen för moderbolaget Sekab BioFuel
Industries AB (BFI). Styrelsearbetet för BFI och Sekab
BioFuels & Chemicals sker parallellt.

0,5
0
2019 2020 2021

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.
Den tydliggör vårt arbete med jämställdhet och
mångfald. Tillsammans skapar människors olika
erfarenheter, utbildning, livssituation och vär
deringar en dynamik som tillför nya perspektiv
och idéer.
Sekab har under 2021 tagit fram en upp
daterad jämställdhets- och mångfaldsplan för
2022-2025 som syftar till att aktivt arbeta med
dessa frågor. Arbetsgivare och arbetstagarre
presentanter för de fackliga organisationerna
går igenom gemensamt satta aktiviteter och
mål. Årligen kartläggs och analyseras även

2019 2020 2021
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Sekab totalt

Kollektiva

Tjänstemän Ledningsgrupp

Styrelse*
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Medarbetare

på orten. Samarbetet ökar dessutom möjlighe
ten till lokalt nätverkande mellan medarbetare
hos olika arbetsgivare.
Sekab har en ständigt pågående dialog med
universitet och gymnasieskola. Vi samarbetar
även med det kommunala teknik– och entre
prenörscentrat KOMTEK och stödjer deras
verksamhet för att väcka intresset för kemi och
teknik hos barn- och ungdomar som är en del
i kompetensförsörjning på orten för framtida
arbetskraft inom kemi och teknik.

Medarbetarundersökning
Under våren 2021 genomfördes en medarbetar
undersökning i syfte att mäta medarbetares
upplevelse av att vi arbetar tillsammans och
agerar utifrån Sekabs värdegrund. Båda dessa
parametrar är framgångsfaktorer för att lyckas
med vår affärsidé. Svarstiden var fyra veckor för
att säkerställa deltagande från alla skift och ge
gott om tid att göra undersökningen. Enkäten
skickades ut till 79 personer och 53 av dessa
svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 67 pro
cent. Svaren gavs på en skala 0-10 i vilken grad
medarbetare instämmer med olika påståenden.
Överlag visade undersökningen på höga poäng
med ett totalt medel på 8,1. Sekabs medarbetare
upplever ett bra engagemang, känner sig krea

tiva och upplever sig lyssnade på. De upplever
också att arbetsplatsen är jämlik mellan könen,
samt känner sig respekterade och har förtroen
de för funktionschef och kollegor.
Under hösten 2021 arbetade alla funktioner
på tema ”samarbete mellan funktionerna” samt
”förtroende för ledningsgruppen”, som bygger
på vår syn att det ger engagemang, förtroende
och föder kreativitet när vi ses fysiskt och arbe
tar tillsammans. Genom att svara på frågor och
ge synpunkter på hur samarbete och förtroende
kan bli ännu bättre skapade vi ett bra underlag
för att under kommande år jobba vidare på
företagskulturen, samt skapa tydlighet i mål och
visioner. Ett sådant tydliggörande av strategi
och mål är den strategiska plattform som kallas
HELA Sekab (Hållbart-Effektivt-Lönsamt-Att
raktivt). Denna plattform lanserades internt
under slutet av året.

Distansarbete
Under 2021 har coronapandemin fortsatt i sam
hället. Vi har givetvis förhållit oss till detta med
Folkhälsomyndighetens rekommendationer
som utgångspunkt. Medarbetare i fabriken har
inte möjlighet att arbeta på distans. De har följt
allmänna råd, hållit distans, spritat sina händer,
samt tagit snabbtest i de situationer detta

PRIORITERADE MEDARBETARSAMTAL

ANDEL GENOMFÖRDA MEDARBETARSAMTAL, %

Medarbetarsamtalen är ett tillfälle för medarbetaren att uttrycka sina tankar,
idéer och önskemål om samarbetsklimat, arbetsmiljö, kompetensutveckling,
arbetsuppgifter och relation till kollegor och chef. För chefen är medarbetarsamtalen en möjlighet att stötta, påminna och motivera de anställda i arbetet
mot att nå uppsatta mål. Sekab jobbar aktivt för att alltid 100 procent av
medarbetarna ska ha ett årligt medarbetarsamtal.
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0

ANTALET UTBILDNINGSTIMMAR
Alternativa utvecklingskanaler ökar och är ett positivt komplement till den totala
kompetensutvecklingen då insatser ofta kan ske utan resande. Under 2021 har
en stor andel utbildningar, träffar eller andra tillfällen avbokats eller ställts in på
grund av covid-19. I stället har andra alternativ, som webbinarier, genomförts på
distans. Bland annat inom arbetsrätt, lönebildning, internkommunikation, offert
och avtal, samt hållbarhet har webbutbildningar kunnat genomföras under året.
Utbildning på plats har exempelvis varit utbildning kring produktionsutrustning,
brandutbildning och första hjälpen som då genomförts i Sekabs och i den lokala
räddningstjänstens lokaler.
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krävts för att hålla fabriken igång. Vid ett tillfälle
under året utfördes också ett snabbtest via
företagshälsovården för att minska oro.
De tjänstemän som har haft möjlighet har
periodvis arbetat hemifrån, där kontorsstol
och skärmar tagits hem för att ställa för en bra
arbetsmiljö. Teamsmöten har varit ett stående
inslag under året. Resor har varit begränsade
och har bara genomförts i prioriterade fall utifrån
verksamhetens behov.
Under september 2021 beslutade lednings
gruppen, utifrån minskad smittspridning i
länet, att en återgång till kontoret var möjlig för
samtliga medarbetare. Möjlighet att hålla dis
tans, egna kontor, handsprit och extra städning
skapade en arbetsmiljö som utmynnade i ett
tryggt beslut om återgång. Detta firades med ett
trevligt, gemensamt fika utomhus.

2019 2020 2021

ANTALET UTBILDNINGSTIMMAR PER ANSTÄLLD
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Ökad medvetenhet
i alla led gynnar oss
Maria Kristoffersson, hållbarhetsansvarig, ger
sin syn på bolagets eget hållbarhetsarbete och
vad som skiljer år 2021 mot hur det såg ut för
fem år sedan.
Sekab jobbar mot utvalda hållbarhetsmål och har fyra
fokusområden som hjälper bolaget att säkerställa säker
arbetsmiljö, jämställda arbetsförhållanden, god affärsetik,
klimat- och energieffektivitet och samhällsansvar. I Sekabs
hållbarhetsarbete tittar bolaget dessutom i varje steg – från
att råvara produceras till att produkterna används hos kund –
på hur dessa påverkar miljö och människa.
– Hela vår affärsidé handlar om hållbarhet och därmed vill
vi också engagera andra i utmaningen att gå mot ett mer
hållbart samhälle. Vi är övertygade om att ju fler som arbetar
tillsammans, desto större chans att lyckas. I år har vi påbörjat
en utveckling av hållbarhetsarbetet tillsammans med kunder.
Vi tar reda på vad kundens kund frågar efter och hur vi kan
bidra till att lösa deras gröna utmaningar. Tack vare god dia
log med inköpare och hållbarhetsansvariga hos våra kunder
kan vi både utbilda och utveckla rätt.

Här
snackas det
hållbarhet
i stort och
smått – och
är man inte
medveten
sedan
tidigare blir
man det här.

till omställningen själva. Här snackas det hållbarhet i stort
och smått – och är man inte medveten sedan tidigare blir
man det här.
– Om jag jämför år 2021 med hur det såg ut för fem år sedan
kan jag också se att vårt fokus på hållbarhetsrapportering
har gjort oss ännu mer medvetna om helheten och lyft fram
hur mycket vi faktiskt bidrar med tillsammans. Det skapar
intern stolthet och bidrar till att vi styr mot målen i det dagliga
arbetet.
– En annan skillnad i dag är att samhället i stort är mer
miljömedvetet. Du kan inte bara säga att du är hållbar – det
måste bevisas. För oss är det positivt! Vi behöver konsu
menter som ställer krav och vill ha gröna vardagsprodukter.
Inte minst då vi själva har långt till slutprodukt är det bra när
påverkan kommer från flera olika håll. Tillsammans kan våra
medarbetare, kunder, slutkunder, leverantörer, ägare, politiker
och konsumenter göra skillnad.

Maria Kristoffersson, hållbarhetsansvarig

– Det är tacksamt att vara hållbarhetsansvarig på Sekab då
kollegorna här är väldigt engagerade i miljö- och klimatfrågor.
De som sökt sig hit under de senaste åren har i många fall
gjort det tack vare vår hållbara profil och för att kunna bidra
Sekab | Hållbarhetsrapport 2021
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Medarbetare

65
Antal anställda

4,95%
är Sekabs personalomsättning under året

16år

är vår genomsnittliga
anställningstid

Hållbart

för medarbetare
Sekab månar om medarbetarna och gör ingen
skillnad på tjänstemän, kollektivanställda,
skiftarbetare, dagtidare, kvinnor och män.
Alla får samma förmåner och erbjudanden,
som exempelvis:
• Alla erbjuds samma sjukvårdsförsäkring
• Alla får fika och frukt på jobbet
• Alla har möjlighet att boka sig för massage
på arbetsplatsen
• Engagerade hälsoinspiratörer ordnar 		
hälsofrämjande aktiviteter
• Alla får friskvårdsbidrag
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57

%

av våra tjänstemän
är kvinnor

Öppet
kommunikationsklimat
Vi vill vara en kommunikativ organisation
med utrymme för information, diskussion
och reflektion – det skapar tillit och är en
förutsättning för en organisations existens,
måluppfyllelse och framgång. Vi har kommit
en bra bit på vägen och här är några exempel
på formerade kommunikationstillfällen:
•	Samverkansmöten – regelbundna informationsmöten
mellan ledning, HR och fackliga företrädare.
•	Medarbetarträff – två gånger per år träffas alla med
arbetare för information och samtal kring händelser
och utveckling i företaget.
•	Medarbetarsamtal – samtal mellan chef och medar
betare som fokuserar på den enskilde medarbetarens
situation och utveckling.
•	Medarbetarundersökning – sker digitalt, individuellt
och med sekretess. Här får vi input om de områden vi
behöver utveckla och förbättra.
•	HSM-råd hålls kvartalsvis och akuta frågor tas vidare
till Skyddskommittén.
•	Arbetsplatsträffar hålls minst en gång i månaden i varje
funktion.
• OSA-ronder
Därutöver är intranätet en viktig informationskanal. Här
finns den information som är nödvändig för att klara sitt
arbete samlad, liksom information om nyanställningar
och nyheter från ledningen.

Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab
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TRE ANLEDNINGAR TILL
VARFÖR VI PÅ SEKAB ARBETAR
VÄRDEGRUNDSBASERAT

1
VI FÅR ROLIGARE PÅ JOBBET
Genom att vara engagerad,
skapa förtroende och tänka kreativt
blir det roligt att arbeta.

2
VI UTVECKLAS I VÅRA
YRKESROLLER
Då vi engagerar oss, byter
erfarenheter och lär av varandra
växer vi och utvecklas.

3
VI BIDRAR TILL EN
BÄTTRE VÄRLD
Vår mission är att skapa en bättre
värld genom hållbara lösningar.
När vi dagligen lever vår värdegrund
blir det lättare att förverkliga den.
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100%

av våra råvaruleverantörer
har genomgått en
leverantörskvalificering.

Ansvarsfulla affärer

Våra kunder ser mervärdet i det hållbara
Sekabs försäljningspolicy och inköpspolicy utgör ramarna för hur verksamheten
ska styra försäljnings- och inköpsarbetet
och även vårt förhållningssätt till kunder
och leverantörer. Genom goda relationer
och förtroendefulla dialoger med kunder
och leverantörer utvecklar och förbättrar
vi oss ständigt.
I hela kedjan från leverantör till kund hanterar vi
risker och förebygger oegentligheter. Nolltolerans
gäller mot mutor, korruption och andra konkur
rensbegränsande åtgärder. God affärsetik och
transparens genomsyrar allt vi gör och genom
tydlighet i våra åtaganden och krav gentemot
leverantörerna säkerställer vi vår verksamhet.
Sekab ska vara en pålitlig och kompetent samar
betspartner som alltid levererar den kvalitet som
kunden efterfrågar.

Kundnöjdhet
Säljarbetet kännetecknas av långsiktighet,
uppriktighet och respekt. Vi sätter oss alltid in
i den enskilda kundens behov och försöker nå
en ömsesidig förståelse. På så sätt kan vi också
förmedla mervärdet med våra hållbara pro
dukter och utveckla gemensamma affärer och
partnerskap. God kundförståelse avgör därmed
vilka produkter och tjänster Sekab erbjuder på
marknaden. Det ökar också våra förutsättningar
för att bygga långsiktiga kundrelationer, vilket
stärker varumärket och ger nya affärsmöjlig
heter. Sekab har arbetssätt för att skapa god
kundförståelse, där de främsta verktygen är vårt
kundvårdssystem CRM, vårt ärendehanterings
system, samt en god omvärldsbevakning.
Kundnöjdhet är ett mått på hur våra kund
relationer fungerar, hur väl vi nått ut med våra
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4,36

poäng av fem möjliga
blev resultatet när
våra kunder betygsatte
oss under året.
Det tackar vi för!

budskap samt om vi uppnått den kundförståelse
vi eftersträvar. Under 2021 genomfördes en
kundnöjdhetsenkät där resultatet blev 4,36 på
en femgradig skala. Detta goda resultat är på
samma nivå som uppnåddes 2020, men med
den stora skillnaden att vi i resultatet med stolt
het kan se att vårt arbete att förmedla mervär
det av våra hållbara produkter gett utdelning och
att våra kunder ser ett ökat mervärde. Resultatet
visar också att förbättringar gjorts inom om
rådena service, kundförståelse och leverans
säkerhet vilket gör oss stolta och kan ses som
ett kvitto på gott kundsamarbete. Nästa enkät
kommer att genomföras under 2022.

Ansvar i leverantörskedjan
Sekabs inköpsarbete handlar om att göra håll
bara 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 professionellt och affärsmanna
mässigt, samt kännetecknas av ömsesidig
förståelse och respekt. Kvalitet, pris, leverans
säkerhet och hållbarhet är väsentliga faktorer
vid våra kontakter med leverantörer.
Sekab delar in leverantörerna i två grupper;
råvaruleverantörer och övriga leverantörer. En
leverantör av råvara ska alltid vara godkänd enligt
Sekabs leverantörskvalificering vilket inkluderar
att de följer Sekabs miljö- och uppförandekrav.
Under 2021 har åtta leverantörskvalificeringar
av våra råvaruleverantörer genomförts. Ingen
av kvalificeringarna ledde till någon ytterligare
åtgärd.
Under 2021 genomfördes inga bedömningar
av övriga leverantörer. På grund av pandemin
gjordes inga revisioner hos några leverantörer.

Leveranstrygghet
Vi gör allt för att våra kunder ska känna förtro
ende och veta att vi alltid levererar det vi kommit
överens om. Det innebär bland annat en omfat
tande service kring logistik och lagerhållning. På
drivmedelssidan håller vi kunders lager under
bevakning och ser till att deras tankar aldrig går
tomma. För kemiprodukten etylacetat har vi
ett lager i Antwerpen som både ger oss närhet
till marknaden och ser till att vi, med hjälp av
god dialog, kan förse våra trogna kunder med
kontinuerlig volym. Vi bevakar också att järn
vägstransporterna fungerar så att vi kan undvika
och proaktivt agera vid avbrott och förseningar.
Detta då leveranser just-in-time är av högsta
prioritet för våra kunder.

Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab

Tillsammans med Sekab
accelererar vi omställningen
Anna Berggren har titeln Vice President
Sustainability på Perstorp, som är en koncern
inriktad på specialkemi. Här berättar hon om
Perstorps hållbarhetsstrategi, utvecklingen
under 2021 och hur samarbetet med Sekab
skapar mervärden och möjligheter.
Perstorps hållbarhetsstrategi är att vara drivande och möjliggöra hållbara lösningar överallt där bolaget verkar. Den lång
siktiga ambitionen är att ställa om all fossil råvara och energi i
produktionsanläggningarna globalt. Sedan 2010 har Perstorp
en ständigt växande portfölj av Pro-Environment produkter,
vilket är ISCC PLUS-certifierade produkter baserade på
förnybar råvara enligt ett spårbart massbalanskoncept som
reducerar koldioxidemissioner jämfört med fossila produkter.
– Den röda tråden under mina år på Perstorp har varit att
arbeta med omställningen från fossilt till förnybart och
återvunnet. Jag har haft ett extra nära samarbete med Sekab
under de senaste fem åren. Främst kopplat till utvecklingen
av våra Pro-Environment produkter, men även i frågor
rörande omställningen av kemiindustrin i stort.
– Vi brukar säga att ”inget företag är grönare än sina
leverantörer”. För Perstorp är det avgörande att samarbeta
och finna nya vägar och lösningar tillsammans med likasinna
de aktörer som också vill vara med och driva omställningen.
Sekab är tydligt en av dessa och har varit under många år.
Samarbetet hjälper oss att realisera vår egen omställning
från fossila till förnybara råvaror och utvecklingen av våra
Pro-Environment produkter. Det här är i sin tur avgörande för
att vi ska kunna leva upp till Paris-avtalet.
Sekab | Hållbarhetsrapport 2021

Vi
brukar säga
att ”inget
företag är
grönare än
sina leverantörer”

– Vi har sett en ökad aktivitet och mer diskussioner med
kunder kring förnybara produkter under 2021. Det är ett
tydligt ökat intresse. En liten del av våra kunder kan tänka
sig att betala ett högre pris för en förnybar produkt men den
övervägande majoriteten kan inte tänka sig detta. Vi arbetar
med omställningen genom att driva och kommunicera mass
balanskonceptet och den långsiktiga hållbarhetsagendan.
– Priset för baskemiprodukter har också stigit dramatiskt
under 2021, till den grad att priset för fossila produkter i dag
är högre än vad priset för de förnybara alternativen var för ett
år sedan. Dessa höga marknadspriser betyder att premierna
för förnybara produkter procentuellt sett är lägre. Det bidrar
så klart positivt till valet av en grön produkt.
– Tack vara samarbetet med Sekab har vi kunnat öka produk
tionen och försäljningen av en del av våra Pro-Environment
produkter i Europa, men även i Amerika och Asien. Förnybar
råvara från Sekab har via Perstorps produkter hjälpt värdekedjor inom både exempelvis färg och lack och inom synte
tiska smörjmedel att bli mer hållbara. Tillsammans kan vi
bidra till en del av omställningen inom byggnadsindustrin,
bilindustrin, möbelindustrin och energiindustrin. Det känns
både givande och hoppfullt!

Anna Berggren, Vice President Sustainability, Perstorp
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BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Vi är den enda
leverantören i Europa
av helt förnybar
acetaldehyd

Klimat och energi

Brett sortiment av certifierade
och verifierade produkter

Miljöarbetet bedrivs på alla nivåer i organisatio
nen och är en integrerad del av verksamheten.
Den största delen av miljöarbetet är direkt
kopplad till vår produktionsanläggning, men vi
arbetar systematiskt med miljöfrågor i alla delar
av verksamheten.
Enligt HSM-policyn 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
effektivt utnyttjande av råvaror, energi, andra
naturresurser och transporter. Företaget ut
vecklar hållbara produkter och på så sätt bidrar
vi till en hållbar utveckling i samhället.

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
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kan erbjuda våra kunder ett brett sortiment av
garanterat hållbara och biobaserade produkter.
Genom att veta vad vår kund vill ha och erbjuda
garanterat hållbara produkter ger vi våra kunder
en god möjlighet att minska sitt klimatavtryck.
Under året har vi även registrerat oss på
artikel 95-listan (biocidförordningen) för att
kunna fortsätta leverera etanol till handsprit
och ytdesinfektionsmedel till leverantörer inom
vård och omsorg. Det ger oss möjlighet att
produktutveckla och bredda vårt sortiment inom
etanolblandningar ytterligare.

Energianvändning
Sekab arbetar kontinuerligt med att minska
energiförbrukningen inom verksamheten. I dag
är all el som används förnybar och 90 procent av
den ånga som används i anläggningen är också
förnybar. En del av den ånga Sekab använder
produceras i den egna ångpannan, där vi tar vara
på restgaser från produktionen.
Energiförbrukningen följs upp löpande och
beaktas även vid förändringar i processen. Under
2021 var den totala ångförbrukningen 98 000 ton
och den totala elförbrukningen 4 647 MWh.

Sekabs utsläpp av NOx och TOC är bland de
lägsta i Sverige, kopplat mot producerad en
ergimängd. Under 2021 hade vi ett utsläpp av
0,03 mg TOC/m3, vilket naturligtvis 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
Processvattnet renas i den biologiska renings
anläggning som finns på industriområdet och
leds därefter ut i recipienten. Den biogas som
bildas i reningsanläggningen används inom
industriområdet för bland annat produktion av el
och fjärrvärme.
Medelvärdet för 2021 hamnade på 1,84 ton
TOC/dygn, vilket är inom gällande villkor.

ENERGIANVÄNDNING

MÄNGD TOC EFTER FÖRBRÄNNING I ÅNGPANNAN
mg TOC/m3

kemikalier baserade på biobaserad råvara,
som ett alternativ till kemikalier och drivmedel
baserade på olja. Dessutom producerar vi dem
med förnybar insatsenergi som ånga och el.
Vi garanterar därmed att våra kunder får 100
procent hållbara biokemikalier, som i tillverk
ningsprocessen genererar mycket låga utsläpp
till luft och vatten.
Genom att använda bioråvara i processen
har vi goda möjligheter att påverka CO2-belast
ningen i samhället. Vidare har Sekab utvecklat
och demonstrerat teknik för att tillverka kemi
kalier och drivmedel från skogsrester för att
ytterligare stärka utvecklingen mot ett mer håll
bart 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 att bidra till en bättre miljö genom att
öka försäljning och användning av bioetanol i vår
produktion. Genom att veta vad våra kunder vill
ha, har vi under 2021 avsevärt ökat försäljningen
av biobaserade produkter och därmed levererat
ett ökat mervärde till våra kunder.
Under 2021 har efterfrågan på biobasera
de produkter fortsatt öka i rask takt och vi har
under året ISCC plus-certifierat vår biobaserade
etylacetat samt fortsatt öka våra leveranser av
biobaserad, ISCC plus- och kosher-certifierad
acetaldehyd och ättiksyra. Detta gör att vi nu

10
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Villkor 10 mg/m3
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* Inga detekterbara halter.

EL

MÄNGDEN TOC SOM GÅR TILL BIORENING PER DYGN
ton TOC/dygn

Sekab är certifierat enligt standarden
ISO 14001 och produktionen är även
certifierad enligt det tyska hållbarhetssystemet ISCC. Det hjälper oss att ha
kontroll över miljöarbetets utveckling
och kontinuerligt minska verksam
hetens totala miljöbelastning.
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Utsläpp till luft
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Utsläpp till luft kommer till övervägande del från
processavgaser från tillverkningen, samt via
avluftningar från lagercisterner och utlastning.
Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab
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Klimat och energi

Ånga

El

TOTA L FÖ R B R U K N I N G

TOTA L FÖ R B R U K N I N G

98 000 4 647
90%
100%
TON

MWH

Ä R FÖ R N Y B A R

artikel 95-listan
för etanol till handsprit och ytdesinfektionsmedel.

Sekab genererar bland de lägsta NOxoch TOC-utsläppen i Sverige, kopplat
mot producerad energimängd.
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miljoner kronor
har vi investerat under året
för att öka produktionen av
kemikalier för industriellt bruk
gjorda på förnybara råvaror.

Ä R FÖ R N Y B A R

Vi finns på

NOx
TOC

100

VISSTE DU ATT...
Sekabs spolarvätska
är baserad på
bioetanol.

1909

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.

Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab

30%

ökar vi vår produktion
av acetaldehyd med, vilket
möjliggör produktion
av bioättiksyra.

Vår målsättning är att
producera och sälja

100%
biobaserat

Sekab | Hållbarhetsrapport 2021

VISSTE DU ATT…
Under året har vi ISCC plus-certifierat
vår biobaserade etylacetat. Det innebär
att vi ensamma om att erbjuda hållbar,
tredjepartscertifierad etylacetat till
exempelvis nagellack och färg.

Sekab är certifierat enligt standarden

ISO 14001
VISSTE DU ATT…
Vi är partner i EthaDrive-projektet
– ett rullande showcase för etanol
fordon och ED95 – tillsammans
med Agroetanol och Scania med
stöd av Norrköpings kommun och
Energimyndigheten. Projektet
skapar drivkraft för snabbare
omställning av tunga transporter
och ger verifierade underlag
till framtida, klimatsmarta
investeringsbeslut.

ED95
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HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Samhällsansvar

En lång resa mot ett tydligt, fossilfritt mål
Vårt välstånd har historiskt styrts av
tillgång och efterfrågan på tjänster
och produkter. I takt med ökad tillväxt
kommer bevarandet av vårt välstånd
att vara beroende av hur vi hanterar
och hushåller med jordens resurser.
Vår befolkning växer explosionsartat, men jor
dens tillgångar växer inte med oss – de snarare
minskar. Samtidigt blir effekterna av klimatför
ändringarna alltmer påtagliga. För att vända den
negativa utvecklingen måste vi alla bli bättre på
att hitta hållbara lösningar för framtiden. Det är
därför vi finns här och gör det vi gör varje dag;
erbjuder marknaden förnybara alternativ som är
hållbart producerade.

Föregångare inom biodrivmedel
Sverige har under många år haft bättre tillgäng
lighet till biodrivmedel än nästan alla andra län
der. Till stor del tack vare den breda satsning på
uppbyggnaden av E85 som berett väg för rena
biodrivmedel som ett viktigt verktyg mot ett mer
hållbart samhälle. Sekab var en tongivande aktör
i samband med introduktionen av E85, som fick
en mycket snabb uppgång från 2004 och åren
närmast därefter.
Utvecklingen ställde snabbt krav på ökad
trygghet kring hållbara råvaror och Sekab initie
rade det prisade systemet ”verifierat hållbar
etanol” för att öka transpararens och spårbarhet
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i leverantörsledet vilket ledde fram till inter
nationella regelverk för hållbara drivmedel. De
första lagkraven på biodrivmedel som används
i Sverige kom i februari 2012. Sekab hade redan
då kommit långt i hållbarhetsarbetet och
fanns självfallet bland de fyra första som fick
Energimyndighetens hållbarhetsbesked för
biodrivmedel och flytande biobränsle.
Innan E85 blev ett vedertaget biodrivmedel
hade Sekab lång erfarenhet från utvecklandet av
ED95, etanoldrivmedlet för anpassade diesel
motorer i tunga fordon som bussar och lastbilar.
Redan på 80-talet rullade etanolbussar på våra
gator, där de bidrog till avsevärt minskade par
tiklar och växthusgasutsläpp i svenska städer.
Sverige har gått i frontlinjen för att utveckla
bränslen och fordon med hög inblandning av
biodrivmedel och precis som för E85 på person
bilar har Sekabs utveckling av ED95 för bussar
och lastbilar verkligen varit en viktig pusselbit
för satsningar mot mer hållbara, höginblandade
bränslen. Etanolens stora råvarubas ger stora
möjligheter att göra övergången till klimat
smarta transporter hållbar och storskalig.

Påverkansarbete
Vi på Sekab kan göra skillnad genom att arbeta
för att kemiindustrin ställer om till grönt och att
konsumenterna börjar fråga efter biobaserat
i högre grad. Sekabs process är anpassad för
att erbjuda hållbara biobaserade produkter och
råvaran styr hur hållbar produkt som kommer ut.

Ett av våra mål är att i framtiden producera och
sälja enbart fossilfria kemiprodukter med ingen
eller minimal miljöpåverkan. Vi både inspirerar
och ger våra kunder möjlighet att hitta hållbara
affärer, bland annat via anpassningar mot
certifieringar i branschen. På ett långsiktigt plan
bevakar och påverkar vi politiska förslag och
beslut som berör kemiindustrins förutsättningar
att ställa om till biobaserade kemikalier.
Vi är även en aktiv deltagare i samhälls
debatten kring hur vi alla ska verka för att nå
ett fossilfritt samhälle. Genom att visa möjlig
heterna till hållbar utveckling inom kemi- och
biodrivmedelsindustrin kan vi vara med och
påverka debatt, politiker och beslutsfattare.
Arbetet sker via dialog, både inom Sverige och
på EU-nivå. Sekab är en aktiv föreläsare på
seminarier inom bioekonomi och biodrivmedel.
Genom att respondera på remisser, samt skriva
och publicera debattartiklar gör vi vår röst hörd
och verkar långsiktigt för en hållbar värld.
Sekabs förnybara blogg startade redan
2010 och där har vi sedan dess verkat för en
bioekonomi i Sverige och fossilfria transporter.
Bloggen har bland annat fått pris för ”Inspiratör
för hållbar livsstil” och Sveriges ”Förnyelseba
raste bloggare”. Bolaget är också aktivt i sociala
medier där vi bland annat visar hur det är att
arbeta på Sekab och hur vi tillsammans arbetar
för en mer hållbar värld.
Sekab är medlem i flertalet intresseorgani
sationer, som 2030-sekretariatet, Svebio
Hållbarhetsrapport 2021 | Sekab
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och BioFuel Region. I dessa nätverk arbetar vi
tillsammans för en hållbar framtid genom en
samhällsomställning till förnybara drivmedel
och bränslen.

Fossilfritt Sverige
Sekab stöder Sveriges stora miljö- och klimat
satsning ”Sverige skall bli ett fossilfritt välfärds
land senast 2045” och deltar även i initiativet
Fossilfritt Sverige som är en plattform för dialog
och samverkan mellan företag, kommuner och
andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt
från fossila bränslen. Fossilfritt Sverige arbetar
för att påskynda omställningen – inte bara
för att det är möjligt, utan också för att det är
ekonomiskt lönsamt. Inom ramen för Fossilfritt
Sverige har flertalet utmaningar skapats. Dessa
uppmanar företag, organisationer, kommuner
och regioner att genomföra konkreta åtgärder
för att minska utsläppen av växthusgaser
innan 2030.
Under 2021 har Sekab aktivt deltagit i
EthaDrive, ett initiativ sprunget ur Fossilfritt
Sveriges arbete. Etha Drive är ett världsunikt
rullande showcase för klimatsmarta tunga
transporter. Med en fullt driftsatt fordonsflotta
från Scania och det svenskproducerade bio
bränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på
att även tunga, långväga transporter kan ställas
om och minska sin klimatpåverkan med upp till
90 procent – här och nu.
Vidare har Sekab antagit utmaningen
gällande fossilfria transporter och har som
ambition att nå detta mål redan till 2025.
Utmaningen syftar till att ställa om interna och
externa transporter där förnybara alternativ kan
implementeras. För Sekab är den största utma
ningen att påverka leverantörer att ställa om till
förnybara alternativ. Då vi ofta är en av många
kunder hos våra leverantörer kan det vara svårt
att ställa krav på nya transportmedel. Detta har
gjort att vi under året arbetat med att i våra avtal
tydliggöra Sekabs önskemål för att verka för att
våra leverantörer gör mer hållbara transportval
vid nyinvesteringar. Tillsammans kan vi göra
mycket!
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MED SIKTE FRAMÅT
Vi planerar för en fullskalig produk
tionsanläggning som bland annat
ska producera hållbara produkter i
form av etanol, lignin och marin
bränsle från skogsindustrins rest
produkter. Projektet valdes under
året ut till en av Europas 70 mest
lovande klimatinnovationer av EU:s
Innovationsfond, som är ett initiativ
för att minska utsläpp av koldioxid
i Europa.

klusterstrukturen är viktig för effektivitet och
utveckling. Samarbetet med de andra företa
gen ger oss ett brett nätverk inom skogs- och
processindustrin. Vi är delaktiga i flera projekt
som utvecklar kommersiellt intressanta pro
cesser och produkter baserade på skogsråvara

och industriella restströmmar inom området,
som förutom att utveckla och stärka företagen
också stärker High Coast Innovation Park som
kompetenscentrum. Vi har även samarbeten
med forskningsinstitut, universitet, myndighe
ter, fordonstillverkare och andra företag inom
skogs- och kemiindustrin.
Inom Sekab har vi utvecklat teknik för att
fraktionera biomassa. Tekniken möjliggör om
vandling av biomassa till socker, lignin och bio
gas, vilka i sin tur omvandlas till kemiprodukter
och drivmedel som i dag är producerade av
fossila råvaror. Under 2021 har vi tagit ytterligare
steg för att kunna kommersialisera tekniken och
skapa förutsättningar för att skala upp.
Under 2021 har vi påbörjat en kapacitetsut
byggnad av vår acet- och ättiksyraproduktion.
Detta för att öka möjligheterna att möta mark
nadens efterfrågan på biobaserade kemikalier
och då främst biobaserad ättiksyra som vi är
en av få producenter att erbjuda. Kapacitetsut
byggnaden beräknas vara klar i slutet av 2022
och ökar då vår produktionskapacitet med
30 procent.

Emil Källström var fram till augusti 2021 Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
Nu är han en del av Sekab i rollen som vice vd
och strategisk affärsutvecklare. Här berättar
han varför jobbet lockade, vad som hände på
marknaden under året och hur han ser på
möjligheterna framåt.
Sekab är i stark utveckling och har alla förutsättningar att
växa. Emil Källströms kunskaper, nätverk och strategiska
förmåga kommer att hjälpa företaget ta vara på potentialen
i produkterna och tekniken. Bolaget satsar kraftfull på att
stärka positionen som ett ledande, grönt kemiföretag i
Europa genom att utveckla kundrelationer och hållbara
affärer över hela produktportföljen.
– När jag lämnade rikspolitiken sökte jag mig till Sekab som
arbetsgivare för att få möjlighet att vara en liten del i gröna
industriella revolutionen som drar över norra Sverige. För mig
känns det som något av det mest meningsfulla man kan göra.
– Även om jag visste en del sedan tidigare har många
saker överraskat mig positivt. Inte minst att lilla Sekab, i lilla
Örnsköldsvik, är en nyckelspelare i omställningen av kemiin
dustrin och en oerhört viktig leverantör av gröna baskemika
lier till många stora företag. Vi är helt enkelt en betydelsefull
partner när de utvecklar sitt hållbara erbjudande.

Teknikutveckling
Sekab är ett av många företag inom High Coast
Innovation Park. Ett område som tillsammans
utgör bioraffinaderiet i Örnsköldsvik, där
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Vi hjälper kemiindustrin
att klara hållbarhetsutmaningen
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Flera
av storföretagen ser nu
hållbarhetsarbetet som
en kärnprocess och
som en av
de viktigaste
framgångsfaktorerna.

– Man behöver ha klart för sig hur viktig kemiindustrin är
för att vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Den
är i dag nära nog helt oljebaserad. Samtidigt finns en enorm
potential! Som grönt kemibolag med biobaserade produkter,
tillverkade med hjälp av förnybar energi, kan vi bidra med håll
bara byggstenar till exempelvis färger, nagellack, läkemedel
och spolarvätska.
– Marknaden i Europa visade positiva tecken under 2021 och
vi hade hög efterfrågan på våra produkter. Det investeras och
satsas på det hållbara. Flera av storföretagen ser nu hållbar
hetsarbetet som en kärnprocess och som en av de viktigaste
framgångsfaktorerna. Det gör att de är beredda att betala ett
grönt premium för våra produkter i större omfattning.
– Den medvetenhet som länge har funnits för fordon och
bränsle, den vill vi nu förflytta så att den blir lika närvarande
inom kemikalier. När vi, distributör och slutkund samarbetar
har vi potential att lösa många fler hållbarhetsutmaningar än
vad vi gör i dag – och samtidigt göra bra affärer. Bäst av allt är
att varje affär vi gör tränger ut fossilbaserade alternativ!

Emil Källström, vice vd och strategisk affärsutvecklare
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Samhällsansvar

VISSTE DU ATT…
Under året fick vi tillfälle att berätta för kungaparet om våra
erfarenheter av att ställa om produktionen till handsprit och
ytdesinfektion under corona-pandemin.

I täten för

bioekonomin
För femte året i rad är vår affärsutvecklingschef Ylwa Alwarsdotter
med på internationella webbtidningen Il Bioeconomistas lista över
de mest betydelsefulla kvinnorna
för bioekonomin i världen.

På bilden:
Sofie Indevall och Mikael
Fränckel Sekab, H.M. Drottning
Silvia, H.M. Carl XVI Gustaf,
Pär Johansson, LLCAB,
Petra Forsström, Näringslivschef Härnösands kommun
Jenny och Rikard Horn från
Jeansbolaget Härnösand, vår
landshövding Berit Högman,
Härnösands kommundirektör
Lars Liljedahl, Karin Sundqvist,
kommunikatör Härnösands
kommun. och Anna Hedensjö Johansson för Svenskt
Näringsliv.

VISSTE DU ATT…

Vår blogg om hållbarhet
är ett av våra mest besökta
avsnitt på webben!

36%

fler besökare på sekab.com kom från
sociala medier under 2021.
s year, as every year,
The Bioeconomy is led by women.Thi
dedicate a tribute to all
we
for the International Women´s Day,
y happen all around the
onom
bioec
the
g
makin
are
women who
their infinite passion,
and
es
world. With their huge competenc
y. Our best and
onom
bioec
world
the
of
stars
they are the
warmest wisches to all women.
This is just a partial list.

Ylwa Alwarsdotter, Executive VP Sekab

(Sweden)

Bioladies Network (UK)
Iris Aquilina Anderson, leader of the
)
Catia Bastioli, CEO at Novamont (Italy

chnology at EuropaBio

Agnes Borg, Director Industrial Biote

11%

fler besökare har hittat till vår webb
från organisk sökning, det vill säga den
”förtjänade” trafiken från sökmotorer.

21%

fler följer oss nu i våra sociala kanaler,
där LinkedIn är den största.

För att Sekab ska kunna möta den kraftigt ökade efterfrågan på gröna
kemikalier krävs strategiska samarbeten med världsledande aktörer. Tillsammans med andra som delar vår ambition tar vi vara på de möjligheter som
skapas i den snabba omställning som nu sker. Vi är en del av en grön, industriell
revolution som i grunden förändrar hur vi producerar varor och tjänster.
Mikael Fränckel, vd Sekab

Sekab har antagit Fossilfritt Sveriges utmaning gällande

fossilfria transporter
Det är en av flera konkreta åtgärder på ett
nationellt plan för att minska utsläppen av
växthusgaser innan 2030. Sekabs ambition
är att nå detta mål redan till 2025.
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Slutord

Vi har tagit ett
steg och ska ta
många fler

›Slutord
››

Vi står på tröskeln till en omställning av kemiindustrin som skulle skett
långt tidigare. För drivmedel har det länge funnits en tydlig vision om
mer hållbara alternativ. Inom kemiindustrin har tyvärr vision, regelverk
och opinion saknats. Sekab är redan i dag ledande i Europa på gröna
baskemikalier från förnybar energi och vi kommer även fortsatt att driva
utvecklingen framåt. Hindren till gröna processer finns bara i våra egna och
branschens beslut.
De investeringar vi påbörjat i vår anläggning under 2021 tar oss ett stort
steg närmare vår ambition att producera enbart fossilfria produkter, gjorda
på grön insatsenergi och via en hållbar logistik. Behovet för kommande år
är dock ännu större. Vi kommer därför att fortsätta investera för att möta
efterfrågan, skapa ökade volymer av gröna kemikalier och ytterligare stärka
vår marknadsledande position.
Att vara den som driver utvecklingen ställer stora krav på oss som organi
sation. Med engagemang och kreativitet som grund kommer vi tillsammans
att ta oss an den resan. Under 2022 kommer vi att se en tydlig ökning i
anställningstakten. En organisation som satsar och växer innebär också
fantastiska möjligheter till personlig utveckling för alla medarbetare. Inte
minst genom den unika kombinationen av teknologi och kemi i samma
bolag. Jag ser verkligen fram emot vad vi tillsammans ska åstadkomma!

Mikael Fränckel
Vd Sekab
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