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Nyckeldata 

Detta är Preem

                                          2010 2009

Nettoomsättning, MSEK 87 004 73 592

Rörelseresultat, MSEK 2 274 4 260

Resultat före skatt, MSEK  1 822 3 828

Årets resultat, MSEK  1 335 2 812

Årets kassaflöde, MSEK -209 -259

Avkastning på arbetande kapital, % 15 27

Arbetande kapital, MSEK 16 658 18 241

Soliditet, % 25 18

Investeringar i anläggningar, MSEK 710 641

Nettoskuldsättningsgrad 1,30 2,56

Medelantal anställda 1 329 1 396

PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och 
svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten 
och 30 procent av den nordiska. Totalt är raffinaderikapa-
citeten över 18 miljoner kubikmeter råolja vid två helägda 
raffinaderier, vilket gör Preem till Nordens största raffinör. 
Preemraff Lysekil och Preemraff Göteborg är två moderna 
och högeffektiva raffinaderier som ligger i framkant när det 
gäller framställning av miljöanpassade petroleumprodukter. 
Över två tredjedel av produktionen exporteras till ett värde 

av drygt 47 miljarder kronor. Det gör Preem till ett av landets 
större exportföretag. Preem har ett rikstäckande servicenät 
med över 400 Preemstationer och 215 TruckStops/tankstäl-
len för tung trafik. Preem AB har drygt 1 300 anställda varav 
900 arbetar vid raffinaderierna. Tillsammans med personal 
hos återförsäljare och partners är vi cirka 3 400 medarbetare 
som möter kunderna under Preems varumärke. Preems 
omsättning var 87 miljarder kronor under 2010. 

Preem Petroleum bildades i maj 1996. Då bytte industriföre-
taget OK Petroleum namn till Preem. För allmänheten blev 
Preem snabbt ett känt varumärke via 400 Texacostationer 
samt 130 OK-stationer i södra och västra Sverige som skylta-
des om till Preem.

Den tyngsta hörnstenen i Preem är dock de båda raffina-
derierna på västkusten;  Preemraff Lysekil och Preemraff Gö-
teborg som gör Preem till Sveriges största drivmedelsbolag.

Bakgrunden till namnet Preem och symbolen, björnen, 
var att vi ville visa upp ett företag med en mjuk och vänlig 
sida, som alltid sätter kunden i centrum. Vi sökte ett namn 
och en symbol som avspeglade både vår storlek och 
professionalism. Namnet Preem är konstruerat från det 
engelska ordet pre-eminent som betyder utomordentligt 
framstående.

Preems raffineringssverksamhet präglades av hög tillgäng-
lighet, hög produktion, prisvinster på lager av råolja och 
färdiga produkter, samtidigt som den svaga USA-dollarn 
påverkade raffineringsmarginalerna negativt.  En betydande 
resultatförbättring inom affärsområdet Marknad & försälj-
ning, där både Station & konsument och Företagsförsäljning 
överträffade förväntningarna . Balansräkningen stärktes 
ytterligare under året och skuldsättningsgraden nästan halv-
erades jämfört med 2009. Avkastningen på arbetande kapital 
uppgick till 15 procent.

Preems historia

Resultatutveckling 2010

Vision: Preem leder omvandlingen 
till ett hållbart samhälle

Preems strategiska fokusområden
Klimatanpassade produkter:

• Tillverkning av förnybara drivmedel • Försäljning av förnybara drivmedel 
• Ökad användning av förnybara drivmedel vid transporter

Klimatanpassad produktion och leverans
• Energieffektiv raffinering • Minskade utsläpp av koldioxid • Ökad fyllnadsgrad • Sparsam körning

Hållbar verksamhet
• Person- och anläggningssäkerhet • Medarbetarnöjdhet

Lönsamhet
• Effektivt raffsystem • Drifttillgänglighet • Marknadsandelar • Kundnöjdhet

Preems verksamhet
Varuförsörjning

Trading/inköp av råolja

Shipping

Depå och distribution

Raffinaderier

Raffinering

Försäljning

Marknad

41 %
Nordsjön

59%
Ryssland

Svenska
oljebolag

Företag, återförsäljare,
stationer i Sverige 

Export
– Norden

– Västeuropa
– USA

50% långa 
kontrakt

25%
korta 

kontrakt

25%
spot-
marknad

– Gasol
– Nafta

– Bensin
– Diesel

– Eldningsolja

– Svavel
– Smörjmedel
– Råtalldiesel
– Restvärme

Produkter:
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"Min vision är att Preem ska vara ledande i om-
vandlingen till ett hållbart samhälle. En av de stora 
utmaningarna på resan blir att tillverka de pro-
dukter som kommer att efterfrågas på framtidens 
marknad så effektivt som möjligt. Preems gröna 
diesel och vår bioanläggning i Göteborg är unika i 
världen och jag är stolt över att vi redan idag ligger 
i framkant när det gäller att utveckla och fram-
ställa nya, för miljön hållbara, drivmedel."

Mohammed H. Ali Al Amoudi
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och användning av energiråvaror. Målet är att 
utveckla nya energiformer, med biobränsle i 
fokus, som successivt fasar ut de gamla systemen. 

Som ett led i arbetet med att förbättra kommu-
nikationen mot kund införde Preem i november 
digital skyltning på ett hundratal trafikbutiker.  
Digitala skyltar ger Preem en möjlighet att på ett 
helt annat sätt lyfta fram sina erbjudanden, fram-
för allt inom freshfood och kaffe.

I december blev Preems timechartrade (tidsbe-
fraktade) fartyg Olympus det första tankfartyget 
i världen som genom ett unikt avgasreningssys-
tem reducerar kväveoxidemissioner (NOx) med 
minst 90 procent. Systemet minskar även bränsle-
förbrukningen, och därmed koldioxidutsläppen, 
samt reducerar buller vid ankarplatser och i hamn.

2

Året som gick
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Syreberikningsprojektet tillhör en av de mest lön-
samma investeringarna de senaste åren. Projektet 
är det sista av flera steg som tillsammans ökat 
kapaciteten på svavelanläggningarna från 210 ton 
per dag till 295 ton per dag. 

Tack vare den nya anläggningen kan Preemraff 
Lysekil använda sig av råolja med hög svavel-
halt till 100 procent i tillverkningsprocessen. 
Högsvavlig råolja är normalt billigare i inköp än 
lågsvavlig råolja, vilket ger ett ökat ekonomiskt 
utbyte. Svavlet i sig är också en god affär, den tas 
om hand och säljs vidare. 

Den 17 maj, invigdes Sunpines nya råtalldiesel-fabrik 
i Piteå. Sunpine samägs av Preem, Sveaskog, Södra 
och Kiram AB. Fabriken är ett unikt industri sam-
arbete som syftar till att öka andelen förnybart 
dieselbränsle på den svenska marknaden.  

I den nyinvigda fabriken förädlas råtallolja till 
råtalldiesel som sedan skeppas till Preemraff Gö-
teborg för att processas i ett andra steg till ”vanlig” 
diesel (Evolution Diesel), med ett, till 20 procent, 
förnybart innehåll. 

Den 20 augusti invigde Miljöpartiets språkrör 
Maria Wetterstrand och Preems koncernchef 
och VD Michael G:son Löw en ny anläggning för 
bioraffinering vid Preemraff Göteborg. Preemraff 
Göteborg är nu den första anläggning i världen 
som producerar en standarddiesel baserad på 
tallolja. Projektet har varit en stor teknisk utma-
ning med omfattande forskning kring hantering av 
bioråvara och utveckling av en ny process. 

I september tecknade Chalmers och Preem ett nytt 
treårigt samarbetsavtal om effektivare produktion 

2011
I april lanserar Preem en världsunik grön 
diesel till Sveriges alla bilister och yrkesförare. 
Preem ACP Evolution Diesel baseras på tall-
olja, en restprodukt från svensk skogsindustri, 
och ger 16 procent lägre utsläpp av koldioxid.
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då investeringarna ska leva i 10-15 år. Om staten 
ständigt ändrar drivmedelföretagens spelplan finns 
risken att initiativ inom det gröna området dör. 
Klara riktlinjer och spelregler är en förutsättning för 
att stimulera ny utveckling och nya investeringar.

Ett tydligt exempel på att oljan fortfarande har 
en mycket viktig roll i dagens samhälle – framför 
allt i svåra tider – är den situation som uppstod i 
Sverige under våra två senaste mycket kalla vintrar. 
Tåg var inställda och busstrafiken gick för fullt – 
på fossilt bränsle. Fjärrvärmeverk, som förser till 
exempel skolor och sjukhem med värme, klarar inte 
en låg temperatur under en längre tid och detsamma 
gäller för anläggningar som drivs med bergvärme, 
luftvärme eller pellets. Under denna period levere-
rade Preem dubbelt så mycket bränsle som normalt 
och vi lyckades hålla Sverige varmt och rullande. 
När eldningsoljan nu ska avvecklas kommer det bli 
svårt att upprätthålla infrastrukturen. Hur ska vi 
anpassa oss i omvandlingen till ett fossiloberoende 
samhälle? Vilka produkter ska ersätta de fossila 
bränslena? Det är många svåra frågor som kräver 
många svåra beslut och någonting som vi alla måste 
fundera på då de fossila bränslena idag står för näs-
tan en tredjedel av Sveriges totala energibehov.

Framtidens marknad är vår marknad
Framtiden håller många utmaningar i sin famn. 
Efterfrågan på råolja har ökat globalt men i Europa 
har den stagnerat. När det gäller efterfrågan på 
diesel i Europa så fortsätter den att öka på bekost-
nad av bensinförbrukningen som stadigt minskar. 
Den svaga efterfrågan har skapat ett överskott på 
raffkapacitet, speciellt när det gäller bensinproduk-
tion. Flera raffinörer i Europa har valt att stänga, 
sälja eller konvertera raffinaderier till lagrings-
depåer.  Preems omvärld är komplex och fylld av 
svårbedömda risker men också av stora möjligheter. 
En av de stora utmaningarna framöver blir att 
tillverka de produkter som efterfrågas i framtiden 
så effektivt som möjligt. Vår gröna diesel är en av 
dessa produkter. Vi kommer fortsätta fokusera på att 
hitta nya alternativa råvaror för raffinering och att 
vidareutveckla bioraffanläggningen i Göteborg. 

För att uppnå vår vision om att leda omvand-
lingen till ett hållbart samhälle måste vi attrahera 
framtidens talanger. I Sverige har vi idag en hög 
genomsnittsålder på personer i chefsposition inom 
industrin och stora pensionsavgångar framför oss. 
Därför är det viktigt att vi också är delaktiga i att 
utveckla morgondagens medarbetare och ledare och 
jag känner ett stort förtroende för det arbete vi på 

Preem gör inom detta område. Vår vision grundar 
sig i tron på att på framtidens marknad kommer våra 
kunder, medarbetare, nästa generations arbetskraft 
samt vår omgivning som helhet att kräva miljömäs-
sigt hållbara alternativ. Vi har mycket som kan locka 
morgondagens medarbetare till Preem; en global 
intressant produkt, ett stort miljötänk, avancerad 
teknik, ett attraktivt marknadskoncept och mycket 
kunniga medarbetare och partners. Och sist men 
inte minst; vi ska se till att vi är först in i framtiden.

Stockholm i april 2011

Michael G:son Löw, Koncernchef och VD

”Preem har tagit ett stort steg i rätt riktning genom 
vår satsning i Sunpine och ombygganden av Preem-
raff Göteborg till att producera gröna drivmedel.”

Ett bra år för Preem 
Återhämtningen i den globala ekonomin tog ordent-
lig fart 2010. Under året präglades marknaden av 
stora rörelser både i oljepriset, som fortsatte uppåt, 
och i USA-dollarn som samtidigt försvagades, vil-
ket direkt påverkar Preems resultat och skapar stora 
variationer som kan vara svåra att prognostisera. 
Den globala efterfrågan på oljeprodukter visade en 
stark ökning 2010 med närmare 2,8 miljoner fat 
per dag. En stor del av konsumtionsökningen stod 
Asien för samtidigt som vi såg en relativt svag ut-
veckling i Europa och USA. Den svaga efterfrågan 
har medfört att ett flertal raffinaderier i Europa har 
varit till salu eller tills vidare lagts i malpåse. Under 
dessa premisser har Preem gjort ett bra år. Vi har 
överträffat vår plan både operativt och finansiellt 
vilket jag är mycket stolt över. 

Framför allt ser vi en betydande resultatför-
bättring inom division Marknad där både Station 
& konsument och Företagsförsäljning överträffade 
förväntningarna med råge. Preems raffinerings-
verksamhet präglades av hög tillgänglighet, hög 
produktion, prisvinster på våra lager av råolja och 
färdiga produkter, samtidigt som den svaga USA-
dollarn påverkade våra raffineringsmarginaler nega-
tivt. Vi fortsatte att stärka vår balansräkning under 
året och skuldsättningsgraden nästan halverades 
jämfört med 2009. Avkastningen på arbetande 
kapital uppgick till 15 procent.

En stor händelse under året var naturligtvis 
färdigställandet av vår bioanläggning på Preem-

raff Göteborg för framställning av Preem Evolu-
tion Diesel baserad på tallolja, men där vi har en 
flexibilitet att även använda andra hållbara råvaror. 
Anläggningen invigdes i augusti av Miljöpartiets 
språkrör Maria Wetterstrand vilket bekräftar att vi 
har kommit en bra bit på resan från ett fossilt bolag 
till ett bolag med grön profil.

På den svenska marknaden fortsatte konsolide-
ringen och antalet aktörer minskade i och med  
Statoils köp av Jet och sammanslagningen med 
Norsk Hydro samt ST1:s köp av Shell. Nu är det 
bara fyra större drivmedelsbolag kvar och de multi-
nationella företagen har lämnat Sverige.

Under året har hela organisationen fokuserat 
extra mycket på säkerhetsområdet. Som exempel på 
detta vill jag nämna den krishanteringssimulering 
som genomfördes under året och som involverade 
hela organisationen. Det är mycket viktigt att vi 
hela tiden fortsätter att uppgradera säkerheten och 
säkerhetstänkandet – det är ett arbete som alltid 
måste fortgå. Vi måste vara förberedda för morgon-
dagens händelser som vi hoppas aldrig ska inträffa. 

Ny utveckling förutsätter tydliga riktlinjer
Den svenska regeringen har ambitionen om ett fos-
silt oberoende samhälle år 2030. Skatteintäkterna 
från försäljning av fossila bränslen är idag cirka 
70 miljarder. Det motsvarar nästan två försvars-
budgetar. De flesta biodrivmedel är idag subventio-
nerade på ett eller annat sätt. I takt med att de fos-
sila bränslena avvecklas kommer skatteintäkterna att 
minska, samtidigt som subventioner ska fortsätta att 
ges för att stimulera utvecklingen av nya bränslen. 
Hur ska detta minskande skatteunderlag fördelas 
om? Hur mycket är staten beredd att subventionera, 
och konsumenterna beredda att betala, för fram-
tidens bränslen? Satsningar på att utveckla gröna 
drivmedel kräver en långsiktighet i statens agerande 

Michael har ordet
4

”Den svenska regeringens ambition om ett fossilt 
oberoende samhälle år 2030 är en utmaning, inte 
bara för Preem utan för hela det svenska samhället. 
Det skapar både möjligheter och utmaningar för 
företag som satsar på gröna alternativ.” 
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Preem verkar i en bransch där en komplex 
samman sättning av makroekonomiska faktorer 
påverkar företagets möjligheter att skapa värde.  
En av de viktigaste faktorerna är förhållandet 
mellan marknadspriset på råolja och de raffinerade 
oljeprodukterna. En annan mycket viktig faktor 
är Sveriges och EU:s ökade krav på att minska 
utsläppen av växthusgaser. Preem har tagit ett 
strategiskt beslut att vara ledande i omvandlingen 
till ett hållbart samhälle, vilket innebär stora sats-
ningar på att utveckla förnybara bränslen.

Utbud och efterfrågan på råolja
I efterdyningarna av finanskrisen styrde makro-
ekonomiska nyheter oljepriset under 2010 i betydligt 
högre grad än tidigare. Under året påverkades priset 
på råolja, till stor del av förväntningar om ökad efter-
frågan och ekonomisk tillväxt i utvecklingsländerna 
och USA, samt förväntningar om dollarkursens och 
inflationens utveckling. Sammantaget fluktuerade 
priset under 2010 mellan 67 USD per fat och 88 
USD per fat för att stänga på 93 USD per fat.

De största konventionella oljereserverna i 
världen finns i Saudiarabien, Iran, Irak, Kuwait 
och Ryssland medan de största producenterna är 
Ryssland, Saudiarabien och USA. Oljeproduktio-
nen från Nordsjön, som under de senaste decen-
nierna haft en stor betydelse för Europas och inte 
minst Sveriges oljeförsörjning, har börjat minska 
och de största exportländerna är idag Saudi-
arabien, Ryssland och Förenade Arabemiraten. 
Den ryska råoljan är som regel betydligt billigare 
än Nordsjöoljan men också mycket tjockare och 
mer svavelrik och kräver en komplex anläggning 

för att kunna raffineras till andra lättare produkter. 
Preems anläggning i Lysekil är det enda raffina-
deriet i landet med både en katalytisk kracker och 
en hydrokracker. Det ger ekonomisk möjlighet att 
processa råoljor med hög svavelhalt.

Skillnaden mellan marknadspriset på de 
raffinerade produkterna och marknadspriset på 
råoljan utgör den så kallade raffmarginalen. Denna 
marginal är den enskilt viktigaste resultatpåver-
kande faktorn för Preem. Under första halvåret 
steg raffmarginalerna för att sedan sjunka tillbaka 
något under andra halvan av året. I genomsnitt låg 
marginalerna på samma nivå som under 2009.

Klimatpåverkan och  hållbar utveckling
De globala utsläppen av koldioxid från användning 
av fossila bränslen uppgick 2008 till cirka 29 mil-
jarder ton enligt FN:s energiorgan IEA:s World 
Energy Outlook (WEO 2008).

Av den totala summan kommer runt 11 miljarder 
ton från användningen av oljeprodukter. Utsläppen 
förväntas öka med 1,6 procent per år, vilket kräver 
insatser för att skapa en hållbar utveckling. 

Enligt IEA:s bedömning kommer fossila 
bränslen fortfarande vara den ledande energikällan 
år 2030. Produktionen av förnybar energi kom-
mer trots det att öka snabbt men från en låg nivå. 
2008 förbrukades cirka 46 miljoner fat drivmedel 
per dag varav endast 3 procent bestod av förnybara 
bränslen. 2030 förväntas den siffran ha stigit till 5 
procent av den totala förbrukningen. Sverige ligger 
långt fram i internationell jämförelse och överträf-
fade EU:s mål på 2 procents andel förnybara driv-
medel år 2005 och låg 2009 på 5,4 procents andel.

Preems omvärld
6

En komplex sammansättning av makroekonomiska faktorer påverkar 
Preems möjligheter att skapa värde. De makroekonomiska utsikterna 
förbättrades under 2010 med en stark tillväxt i världsekonomin.
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Euro och USD till SEK
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Raffmarginalerna
2010

2010

2010

Raffineringsmarginalerna 

steg under 2010. Den ökade 

efterfrågan på diesel var 

främsta orsaken. Den 

internationella referens-

marginalen för komplexa 

raffinaderier i nordvästra 

Europa (IEA Brent Cracking) 

uppgick till 2,28 (1,29)  

USD/fat under 2010.

Året inleddes med en  

notering på råolja (Dated 

Brent) om 78 USD/fat.  

Årets högsta pris noterades 

 under december månad 

och uppgick till 94 USD/fat.

USA-dollarn försvaga-

des och svenska kronan 

stärktes under 2010. Året 

inleddes med en notering 

på USD/SEK på 7,21 och 

avslutades med en notering 

på 6,80. Den svagare dollarn 

innebar valutakursförluster i 

Preems lager och kursvin-

ster på bolagets lån i dollar.

Den starka svenska kronan 

innebar även att euron 

försvagades mot svenska 

kronan.

JAN

JAN

JAN

DEC

DEC

DEC

EU:s Biofuels Research Advisory Council anser 
att en storskalig introduktion av biobränslen inom 
en snar framtid sannolikt endast kan ske om de 
kombineras med existerande motorteknologi. En 
möjlig lösning är därför att använda biobränslen 
blandade i bensin, diesel och naturgas eller som 
rena produkter. Låg inblandning av förnybara 
drivmedel i de befintliga bränslena är därför den 
just nu i särklass effektivaste metoden att snabbt, 
flexibelt och kostnadseffektivt öka användningen. 

Konkurrenssituationen
Preem verkar på en hårt konkurrensutsatt mark-
nad. Förmågan att få tag på och processa råolja till 
så låg kostnad som möjligt, uppnå hög tillgänglig-
het i raffinaderierna samt ta fram rätt produktmix 
och produktdistribution är av yttersta vikt för att 
kunna konkurrera och behålla marknadsandelar. 
Preem är ledande på den svenska marknaden inom 
raffinaderiverksamhet och konkurrerar huvud-
sakligen med AB Svenska Shell (ST1) samt Neste 
Oil Corporation som även de har anläggningar 
som kan processa stora volymer av tung, rysk 
rå olja. På den svenska marknaden konkurrerar 
 Preems affärsområde Marknad & försäljning 
– som innefattar försäljning av bensin, diesel, 
eldningsoljor och smörjoljor – med Svenska Statoil 
AB, OKQ8 AB, AB Svenska Shell (ST1), Norsk 
Hydro ASA och Conoco Jet Nordic AB. Under 
2010 var Preems marknadsandel på försäljnings-
sidan 13 procent på bensin och 35 procent på diesel.

Faktorer som styr 
utbud och efterfrågan 
på råolja:

Den globala konjunkturen

Förändringar i valutakurser

Den globala efterfrågan på 
råolja

Politisk stabilitet i de vik-
tigaste oljeproducerande 
länderna

OPEC:s aktiviteter och pro-
duktionsnivåer för råolja

Tillgängligheten för råolja 
och import av raffinerade 
produkter

Globala lagernivåer för 
råolja och raffinerade 
produkter

Tillgängligheten på konkur-
rerande drivmedel

Miljölagar och regleringar

Regionala prisskillnader på 
råolja

Lokala produktionsförhål-
landen och produktions- 
nivåer i raffinaderier i 
Europa

Säsongsvariationer i efter-
frågan

Leverantörers, transpor-
törers samt inköpares 
förmåga att agera enligt 
sina avtal

Väderförhållanden

Förändringar i teknologi
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Strategi
10

Forskare och klimatexperter är eniga om att våra 
utsläpp av växthusgaser, bland annat koldioxid, är 
orsaken till klimatförändringarna. Transporter är 
en nödvändig del av ett modernt samhälle men 
de medför utsläpp av växthusgaser. Frågan är hur 
vi bäst reducerar deras miljöpåverkan? En av de 
största utmaningarna är att minska vår energiför-
brukning samt att minska andelen fossila bränslen.

Preem har visionen att vara ledande i omvand-

lingen till ett hållbart samhälle. Det är ett aktivt val 
vi gjort och vi har både kompetens och kraft att axla 
den rollen. Därför är en stor del av vår affärsutveck-
ling och forskning på Preem fokuserad på hur vi 
kan öka användningen av – och ta fram nya – för-
nybara bränslen. En annan viktig del är att arbeta 
med energieffektivisering och minskad miljöbelast-
ning i allt vi gör. Allt för en hållbar utveckling.

För att uppnå visionen har Preem definierat följande strategiska fokusområden:

 Klimatanpassade produkter
• Tillverkning av förnybara drivmedel • Försäljning av förnybara drivmedel  

• Ökad användning av förnybara drivmedel vid transporter

 Klimatanpassad produktion och leverans 
• Energieffektiv raffinering • Minskade utsläpp av koldioxid • Ökad fyllnadsgrad • Sparsam körning

 Hållbar verksamhet
• Person- och anläggningssäkerhet • Medarbetarnöjdhet

 Lönsamhet
• Effektivt raffsystem • Drifttillgänglighet • Marknadsandelar • Kundnöjdhet

Inom varje område finns tydliga mål och aktiviteter som noggrant mäts och följs upp.  

För att kunna framställa och leverera miljömässigt hållbara 
drivmedel arbetar alla affärsområden inom de strategiska 
fokusområden som definierats.
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Evolution Diesel är ett resultat av fem års svensk 
forskning. Vid tillverkningen används tallolja, en 
förnybar råvara som är en restprodukt från den 
svenska skogsindustrin. Slutresultatet är identisk 
med vanlig diesel av miljöklass 1 där inga juste-
ringar på motorn behövs göras för att kunna köra 
på den. Alla motorgarantier gäller som vanligt, inga 
tätare serviceintervaller krävs, bränsleförbrukningen 
ökar inte, och Evolution Diesel kan utan problem 
blandas med all annan diesel. Den enda stora 
skillnaden är att Evolution Diesel släpper ut cirka 
16 procent mindre koldioxid. På fabriken Sunpine i 
Piteå, som Preem äger tillsammans med Södra och 
Sveaskog, upparbetas tallojan till råtalldiesel som 
sedan levereras till Preems bioraffinaderi i Göte-

borg, det första av sitt slag i världen. Här omvand-
las råtalldiesel till förnybar diesel genom en helt ny 
hydreringsteknik. Fossil råvara raffineras tillsam-
mans med 15 procent av den förnybara råvaran, 
tallolja. Till den färdiga dieseln låginblandas sedan 
5 procent RME (rapsmetylester gjort på rapsolja). 
Den förnybara andelen är då totalt 20 procent. Den 
nya tekniken gör det även möjligt att omvandla 
andra gröna råvaror till högklassig svensk diesel av 
miljöklass 1. För att ytterligare öka genomström-
ningen av icke-fossil råvara i produktionen kommer 
Preem att fortsätta utveckla bioraffanläggningen i 
Göteborg. Samtidigt pågår ett stort arbete med att 
hitta nya hållbara alternativa råvaror för raffinering.

Klimatanpassade produkter
12

Strategiskt mål

 Öka andelen förnyelse-
bart transportmedel på den 
svenska marknaden samt 
öka genomströmningen av 
icke-fossil råvara.

Nya klimatanpassade drivmedel är en av grundförutsättningarna i 
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Preem satsar stort på att 
utveckla alternativa biobränslen och under våren 2011 lanseras 
Preems nya gröna diesel – Preem ACP Evolution Diesel.
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En sak är säker inför överskådlig framtid: Diesel 
kommer att vara det huvudsakliga drivmedlet. 
Diesel bilar och även hybridbilar är på stark fram-
marsch och det finns idag ett underskott av diesel 
i Europa. Att hitta ett sätt att tillverka förnybar 
diesel är därför en viktig uppgift, och där har Preem 
redan kommit en bit på vägen med Preem ACP 
Evolution Diesel, som blir tillgänglig för allmän-
heten under våren 2011.

– Diesel är ett effektivt bränsle och vi foku-
serar därför på att göra dieseln mer förnybar. Vår 
nya anläggning för förnybar diesel har kapacitet 
att förädla 100 000 kubikmeter gröna råvaror per 
år som sedan görs till Evolution Diesel. Inom en 
överskådlig framtid vill vi fördubbla den kapaci-
teten, och på lite längre sikt vill vi nå en produktion 
på åtminstone 500 000 kubikmeter årligen, säger 
Bertil Karlsson.

En flaskhals i produktionen är idag den begrän-
sade mängden tallolja, vilken för närvarande utgör 
den förnybara råvaran i Evolution Diesel. Därför 
ser man över hur man kan utveckla och optimera 
Preems delägda fabrik SunPine i Piteå, där talloljan 
förbehandlas. Dessutom undersöks möjligheterna 
att använda andra alternativa råvaror, exempelvis 
växtoljor och animaliska restprodukter. 

– Animaliskt avfall har kortare kolkedjor än till 
exempel tallolja och är ur den aspekten ännu bättre 
att göra diesel av, säger Bertil Karlsson.

En stor del i Preems arbete för att uppnå en 
långsiktigt hållbar tillverkning innefattar forsk-
ning. Ett sådant område som just nu undersöks är 

återvinning av koldioxid för lagring eller annan 
 användning. I Lysekil pågår just nu ett viktigt 
arbete om möjligheterna att återvinna flytande 
koldioxid som sedan kan användas på olika sätt i 
samhället, till exempel vid livsmedelstillverkning 
och i kylanläggningar. 

– Att tillvarata all den spillvärme som idag kyls 
bort är ett annat viktigt mål och i vårt Göteborgs-
raffinaderi gör vi redan detta sedan länge. Att ta 
hand om restprodukter och göra dem till något 
användbart innebär stora vinster för samhället, 
säger Bertil Karlsson.

Ett annat intressant forskningsområde är för-
gasningsteknik baserad på biomassa där man sedan 
kan tillverka till exempel dieselbränsle via så kallad 
kallad Fischer-Tropsch-syntes.

– Om sådana kombinat skulle byggas upp vid 
massafabrikerna längs Norrlandskusten skulle 
Preem kunna slutförädla produkterna till högklas-
sig diesel i våra raffinaderier. Det är naturligtvis ett 
väldigt stort samhällsprojekt, men på lång sikt tror 
jag att det skulle gå att få hela Sverige grönt med 
en sådan strategi, säger Bertil Karlsson.

Preem tar täten mot framtiden

I övergången från fossila till förnybara bränslen spelar 
raffinaderiutvecklingen en central roll. Preem siktar på 
att fördubbla kapaciteten i det nya bioraffet.

”Vi var först med den lyckade satsningen att 
göra diesel av tallolja och vi tittar hela tiden 
på nya framtida produkter”, säger Bertil 
Karlsson, chef för den strategiska utveck-
lingsverksamheten inom hela Preemraff.

Preem förlänger och fördjupar samarbetet med 
Chalmers i Göteborg. Hösten 2010 skrevs ett 
treårigt avtal som är värt cirka 10 miljoner kronor. 
Några av de projekt som Chalmers ska arbeta med 
är hur spillvärme ska kunna utnyttjas bättre, hur 
vinteregenskaperna på tallolja ska optimeras samt 
på avskiljning och lagring av koldioxid – Carbon 

Capture and Storage (CCS) – och hur den tekni-
ken ska kunna användas på raffinaderiet i Lysekil.

– Chalmers är inom vissa områden världsledande 
när det gäller forskning på förnybara bränslen och 
är en viktig samarbetspartner i Preems innovativa 
arbete för hållbarhet, säger Bertil Karlsson, chef för 
raffinaderiutvecklingen på Preem.

Fördjupat samarbete med Chalmers

Vad är CCS?

Saltvatten akvifär

Kluster av utsläppskällor
Avskiljning av koldioxid

Kluster av utsläppskällor
Avskiljning av koldioxid

Transport med fartyg

Transport i rörledningar till havs

InjekteringCa 1000 m

Geologisk lagring

Landtransport i rörledningar 
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Energieffektivisering
Genom att arbeta aktivt med energieffektivisering 
har raffinaderiernas energiförbrukning minskats, 
vilket ger lägre utsläpp av koldioxid, svavel och 
kväve. Energiledningssystem har implementerats 
som hjälper driften att köra anläggningarna med 
lägre energiförbrukning och studier utförs konti-
nuerligt av experter inom energi som ger input till 
nya investeringar och driftsätt. I Lysekil används 
live-redovisning av utsläppen, med prognos för 
årets utsläpp för att styra miljöpåverkan. Till-
sammans med tuffa mål på utsläppen har miljö-
påverkan minskat till nivåer som ligger upp till  
90 procent under gränsvärdena.

Naturgas till Lysekil
En viktig orsak till raffinaderiernas höga miljö-
prestanda är att gas används som bränsle i tillverk-
ningen. Ambitionen är att utöka användningen av 
naturgas, som är en viktig råvara för att framställa 
svavelfri diesel och bensin. Med naturgas som 
råvara skulle Preemraff Lysekil kunna minska 
koldioxidutsläppen i produktionen med 140 000 ton 
per år. 

Koldioxidåterföring
Koldioxidåterföring är en möjlig åtgärd på resans 
väg mot hållbara energisystem. Tillsammans med 
Chalmers Energicentrum tittar Preem på möjlig-
heten att avskilja och på sikt återvinna koldioxi-
den från raffinaderierna för lagring eller annan 
användning. 

Överskottsvärme
Preem leverar spillvärme från raffinaderierna till 
Göteborgs stad, Volvo och Lysekils kommun, 500 
GWh/år. Vid Preemraff Lysekil kvarstår emel-
lertid ett stort värmeöverskott, cirka 800 GWh. 
Preem håller löpande kontakt med närliggande 
kommuner, samtidigt som alternativ utreds för att 
omvandla spillvärmen till bland annat el. 

Klimatvänlig leverans
För att minska koldioxidutsläppen vid land-
transporter planerar Preem att använda förnyelse-
bara bränslen, som bland annat Preems nya 
talloljediesel. Själva bränsleförbrukningen kommer 
att minska genom ett mer miljövänligt körsätt. Vid 
sjötransporter tillämpas från och med år 2010 så 
kallad Slow Steaming vilket innebär att farten dras 
ner för att kunna anlända direkt till ledig kaj, is-
tället för att köra på för fullt och tvingas ankra vid 
ankomst. Resultatet blir både minskad bränsleför-
brukning och lägre utsläpp av koldioxid – på sex 
månader minskades utsläppen av koldioxid med  
1 500 ton.

Klimatanpassad produktion 
och leverans 

Strategiskt mål

 CO2 utsläpp från raffine-
ring, sjö- och vägtranspor-
ter ska minska med 10,5 
procent (från 2009 års nivå 
på 2,275 kton/år)

16
Preem strävar mot en helt klimatneutral produktion. Under resans 
gång gäller det att implementera dagens och morgondagens åtgärder, 
samtidigt som framtidens måste utvecklas. 
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Preems timechartrade fartyg Olympus kommer 
under 2011 att få ett helt nytt unikt avgasrenings-
system. Avgasreningen kommer göra att utsläppen 
av kväveoxid minskar med minst 90 procent.

– Efter många års intensivt miljö- och säker-
hetsarbete får vi nu tillgång till en teknik som kom-
mer att väsentligt minska emissionerna från våra 
sjötransporter, säger Preems koncernchef och VD 
Michael G:son Löw.

Avgasreningen inbegriper både huvudmaskin 
och hjälpmotorer och systemet minskar även bräns-
leförbrukning, och därmed koldioxidutsläppen, 
samt reducerar buller i hamn och vid ankarplatser.

– Systemet är unikt av det skälet att det med 
fördel kan appliceras på moderna fartyg som ur-
sprungligen saknar helhetslösning för avgasrening, 
säger Jonas Backman, VD på Sirius Rederi AB, som 
opererar Olympus.

Installationen kommer att vara klar under sen-
våren 2011.

Preem först med unik 
avgasrening

tillverkas nu helt vanlig diesel, inte bara från fossil 
råvara utan också från råvaror som tallolja – en 
restprodukt från pappersmassatillverkningen – 
samt rapsolja och andra biologiska komponenter. 

Regina delar sin arbetstid mellan att vara i kon-
trollrummet, ute på området och att sitta vid sitt 
skrivbord. Framför datorn följer hon löpande upp 
produktionen, analyserar och jämför allt som pågår 
i de olika anläggningarna med hjälp av grafer och 
långa listor. 

De många olika körsätten påverkas ständigt 
av ändrade råoljor och utvecklingen av processer, 
teknik och utrustning.

– Problemlösningen är det roligaste med det 
här jobbet. Man löser och förbättrar vissa flask-
halsar och då dyker det upp nya saker att justera. 
Det går inte att bli fullärd, det finns alltid nya 
saker att ta hänsyn till och det tycker jag är väldigt 
spännande och intressant, säger Regina.

Nästa mål på bioraffet är att kunna producera 
en året-runt-diesel med så pass goda vinteregen-
skaper att den förnybara råvaran kan utgöra cirka 
20-25 procent hela året om. Samtidigt pågår flera 
projekt där man undersöker möjligheterna att 
använda andra typer av alternativa råvaror.

– Det är självklart kul att vara på en innovativ 
arbetsplats som ligger i framkant. Det innebär ut-
veckling och ställer höga krav på oss som jobbar här.

”Det är självklart kul att vara på en innovativ 
arbetsplats som ligger i framkant. Det innebär 
utveckling och ställer höga krav på oss som 
jobbar här.”

– Det här är riktig rock’n’roll tycker jag, säger 
Regina Westin och sveper ut med armen där vi 
står högt på en avsats med perfekt utsikt över 
 Preemraff Göteborg.

Nedanför oss slingrar sig flera mil av rör och 
kablar medan väldiga ugnar, torn och skorstenar 
sträcker sig högt och andas ut vattenånga i luften.

Regina Westin har jobbat som produktions-
ingenjör på raffinaderiet i Göteborg sedan 2005. 
 Sedan maj 2010 är hon en av två personer med 
ansvar för den dagliga driften av det nya bioraf-
fet – världens första anläggning med kapacitet 
att producera standarddiesel av miljöklass 1 av 
förnybara råvaror.

Hennes arbete går ut på att optimera proces-

Bioraffet – en innovativ arbetsplats i framkant

serna och se till att produktionen på anläggningen 
flyter på bästa möjliga sätt. Raffet är igång dygnet 
runt – året om – så slitaget är stort och packningar, 
ventiler och andra komponenter måste bytas och 
uppdateras regelbundet. I de fall något går fel och 
problem uppstår är hon också en av dem som har 
till uppgift att prioritera bland åtgärderna.

– Det handlar om ständiga justeringar. Proces-
serna måste hela tiden anpassas efter kvaliteten på 
råoljan och vi analyserar och följer upp provresul-
tat, temperaturer, tryck, utsläppsmängder, energi-
åtgång, bränsleförbrukning och en massa annat, 
säger Regina Westin.

Bioraffet på Hisingen i Göteborg började 
byggas 2009. Våren 2010 stod det klart och här 

Regina Westin är ansvarig för den dagliga driften av Preems 
nya bioraff – världens första anläggning som producerar helt 
vanlig diesel från tallolja.
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Preems mål är att på sikt undvika alla människo-, 
miljö- och materialskador. En säker arbetsmiljö är 
inte bara en arbetsmiljöfråga, det leder dessutom 
till bättre drift i raffinaderierna.

För att ombesörja driftssäkerheten övervakar 
Preemraff bränder och gasutsläpp, oavsett storlek. 
De senaste åren har genomsnittet legat på tio 
incidenter per år i Göteborg och Lysekil tillsam-
mans. Räknat i personskador är Preems mål att ha 
färre än två skador som leder till frånvaro beräknat 
på en miljon arbetstimmar. Målet är självfallet att 
undvika skador helt och hållet, men det är svårt 
 eller omöjligt att reducera ”naturliga” missöden 
som till exempel halk- och snubbelolyckor. 

Ett konkret steg för säkerheten är att flytta 
kontrollrummet i Lysekil. Idag ligger det för nära 
raffinaderiets processanläggning och skulle vara 
i riskzonen vid ett eventuellt värsta scenario. En 

säkerhetsutvärdering från Shell Global kommer att 
göras vilket ska leda till förbättringar för säkerheten 
på båda raffinaderierna. 

Preem växer när de anställda utvecklas. Därför 
bygger ett framgångsrikt hållbarhetsarbete på att 
låta alla medarbetare känna sig delaktiga i Preems 
strategier och mål och veta vad som förväntas 
av dem. För att fortsätta i samma riktning krävs 
det vidare satsningar på ledarskap, kultur, enga-
gemang, rekrytering, socialt ansvarstagande, 
kompensation och förmåner. Under hösten 2010 
genomfördes en undersökning om medarbetar-
nöjdhet på Preem. Resultatet blir ett index på hur 
nöjda medarbetarna är vad gäller hälsa, samarbete, 
värderingar, engagemang, feedback, utveckling 
och problemlösning. Målet är ett index som inte 
understiger 80 procent år 2015.

Hållbar verksamhet
20

Att skapa och säkerställa en trygg arbetsmiljö är fundamentalt 
i raffineringsbranschen. Så också på Preem där säkerheten har 
högsta prioritet. 

Strategiska mål

 Personskador med 
sjukskrivning ska uppgå till 
max 2 per miljon arbetade 
timmar

 Medarbetarindex ska 
uppgå till minimum 80 
procent
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Raffinaderiet är en arbetsplats som ställer höga 
krav på både miljöeffektivitet och personsäkerhet. 
Under 2010 genomfördes ett stopp i Lysekil – ett 
av de största riskmomenten för ett raffinaderi. 
Stoppet var en framgång ur säkerhetssynpunkt och 
genomfördes helt utan allvarliga olyckor. Samtidigt 
har antalet svåra personskador minskat generellt 
under året.

– 2010 införde vi ett nytt nyckeltal för person-
skador. Vi vill bli ännu mer proaktiva och gå på 
djupet när det gäller förebyggande säkerhetsarbete, 
säger Malin Hallin, chef för miljö och säkerhet på 
Preemraff.

Det nya mätinstrumentet är unikt, en egen upp-
finning som Preem är ensamma om att använda, 
och som följer upp personskadefrekvensen genom 
att registrera samtliga uppkomna skador per miljon 
arbetade timmar, istället för att som tidigare bara 
följa upp antalet personskador som resulterar i 

någon form av frånvaro eller sjukskrivning.
– Nu samlar vi även in rapporter på mindre 

skador, som till exempel egen omplåstring, så 
nu får vi in mer material att analysera och agera 
utifrån vilket är ett viktigt initiativ. Under året har 
vi också gjort riskanalyser på alla arbetsplatser och 
arbetsmoment och utifrån det vidareutbildat 550 
personer, säger Malin Hallin.

Inom miljöarbetet har 2010 varit mycket fram-
gångsrikt och resultaten när det gäller utsläpps-
nivåer är fortsatt goda. Målet för året var att få ner 
utsläppen till en nivå på minst 20 procent under 
myndigheternas krav, vilket man också lyckats med.

– Det har gått väldigt bra generellt, inte minst 
med tanke på att vi startat upp en helt ny anlägg-
ning; vårt bioraffinaderi. Inför 2011 är målet att få 
ner utsläppsmängderna ytterligare.

Förebyggande säkerhetsarbete minskar risken för olyckor
Preem driver ett mycket ambitiöst arbete för att se till att raffinaderi-
erna är så säkra som möjligt, för både medarbetare och närmiljö.

Simulatorn

 Preemraff Lysekil har 
sedan 2007 en unik simu-
lator som är en exakt kopia 
av delar av det verkliga 
kontrollrummet för den 
katalytiska krackern. Här 
kan driftoperatörerna öva 
på olika typer av nödläges-
scenarion, samt öva på 
att starta upp raffinaderiet 
efter ett eventuellt stopp. 

 Simulatorn har kostat 4,6 
miljoner kronor att utveckla. 
Mycket väl investerade 
pengar med tanke på att 
vid ett stopp går miljontals 
kronor om dagen förlorade i 
uteblivna intäkter. Dess-
utom ger simulatorn möjlig-
het att öka säkerheten 
genom att öva på ovanliga 
scenarion.
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Fredrik Persson är en av dem som gått talang-
programmet – Preems nya ledarskapsprogram. 
Han är nöjd med programmet och tycker att det är 
ett av de bättre som han gått.

– En stor behållning är att vi haft duktiga 
externa coacher och att jag kunnat diskutera mer 
ingående med kollegor över affärsområdesgrän-
serna, något som jag i normala fall inte brukar göra 
på samma sätt. Det som också varit positivt är att 
jag fått en möjlighet att verkligen reflektera över 
min ledarskapsroll, säger Fredrik Persson.

Fredrik är utbildad kemiingenjör vid Chalmers 
i Göteborg och började arbeta på Preem direkt 
efter sin examen för snart 20 år sedan. 1997 fick 
han sitt första chefsjobb, som avdelningschef för 
Distribution på Preemraff i Lysekil.

– Jag har varit chef ganska länge och hunnit 
med att jobba i både Lysekil och Stockholm. I 
rollen som chef har jag genomgått grundläggande 
ledarskapsprogram och Preems egna program. Ta-
langprogrammet har varit lite mer inriktat på det 

egna jaget och det personliga ledarskapet, vilket 
varit mycket värdefullt, säger Fredrik.

Till vardags arbetar han som sektionschef på 
Planering och Optimering som ingår i affärsområ-
det Varuförsörjning, ett av Preems tre affärsområ-
den. Sektionen har ett trettiotal anställda och verk-
samhet i både Stockholm, Göteborg och Lysekil. 

 – Vi har cirka 10 medarbetare på varje ort och 
vår uppgift är att ekonomiskt optimera Preems 
raffinaderier. Min roll är att leda sektionen och till 
min hjälp har jag en avdelningschef på respektive 
plats som rapporterar till mig, förklarar Fredrik.

Han tycker att han genom talangprogrammet 
fått ännu bättre verktyg i sitt ledarskap, framförallt 
när det gäller att vara tydlig gentemot medarbe-
tarna och kunna ge konstruktiv återkoppling.

– Rent generellt är nog vi chefer i Preem dåliga 
på att ge våra medarbetare feedback och det gäller 
både positiva och negativa omdömen, säger Fredrik.

Han har fått en bättre förståelse för vad som är 
drivkraften inom respektive affärsområde och den 
verklighet som de andra cheferna möter i sin vardag. 
En annan del som han också tycker varit värdefull 
är erfarenhetsutbytet mellan deltagarna och diskus-
sionerna kring det egna och de andras ledarskap.

 – Vi har verkligen fått en chans att lära 
känna varandra på ett djupare plan och har fått 
en gemensam plattform att stå på. Som chef är 
det viktigt att förmedla Preems värdegrund till 
våra medarbetare och få alla att förstå att vi är ett 
Preem. Här finns det fortfarande en del att göra, 
men nu har vi kommit en bra bit på väg, säger 
Fredrik.

Ett mål inom Preemkoncernen är att skapa 
rotation mellan de olika affärsområdena. Här har 
talangprogrammet fungerat som en språngbräda 
för dem som vill byta befattning.

– Två i vår grupp har redan fått möjlighet att 
rotera och börjat jobba inom ett annat verksamhets-
område. Mitt nuvarande chefsjobb har jag haft i 
fem år nu, så jag kan också tänka mig att göra andra 
saker. Det är viktigt att ha den inställningen; att 
vill du, så kan du byta jobb inom Preem, säger 
Fredrik Persson.

Fredrik går talangprogrammet på Preem
Efter att ha gått talangprogrammet har Fredrik fått en bättre för-
ståelse för vad som är drivkraften inom de olika affärsområdena 
och den verklighet som cheferna möter i sin vardag.

En förutsättning för att lyckas skapa framgång är 
bra chef- och ledarskap. Cheferna på Preem har 
därmed en nyckelroll i företaget och har ett stort 
ansvar för både verksamhet och medarbetare.

– Vår företagskultur bygger på att uppmuntra 
alla medarbetare till att växa och utvecklas och 
det gäller oavsett vilken befattning du har i före-
taget. Men för att vi ska lyckas med det arbetet 
ställer vi ytterligare krav på cheferna i företaget. 
Hur vi leder människor är av avgörande betydelse 
för företagets utveckling. Därför är det extra vik-
tigt att vi tar till vara och satsar på dem som verk-
ligen vill och vågar utveckla sitt ledarskap, säger 
Martina Smedman, HR-direktör på Preem, som 
under de senaste åren lagt ner ett stort arbete på 
att modernisera och förändra Preems HR-arbete. 

Utmaningen och målet är att Preem ska vara 
ett bra och attraktivt företag att jobba på även för 
nästa generation arbetstagare.

Harmoniserade avtal
En viktig del i det arbetet har varit att harmo-
nisera avtalsstrukturen i företaget. Tillsammans 
med nio fackliga klubbar har HR, på uppdrag av 
koncernledningen, ägnat mycket tid åt att ta fram 
nya harmoniserade avtal. Enkelt utryckt innebär 
dessa att alla anställda på Preem som utför likvär-
digt arbete också ska ha lika villkor.

– Det är ett stort arbete som vi genomfört. I 
och med att vi nu har fått mer harmoniserade av-
tal har vi kommit ett steg närmare ett gemensamt 
och mer transparent Preem. Det är bra för före-
taget och viktigt för vår framtid, säger Martina 
Smedman. 

Värderingar
På Preem är det viktigt att alla medarbetare förstår 
företagets värderingar, som innebär att man ska 
agera professionellt, ansvarstagande, nytänkande, 
kundfokuserat och klimat- och miljömedvetet. 

– Det är det ramverk som våra medarbetare 
har att förhålla sig till och vi vill att man som 
medarbetare i Preem ska förstå våra värderingar. 
Här är våra chefer viktiga förebilder. Därför är 

det oerhört viktigt att de får möjlighet att ut-
veckla sitt ledarskap. 

– Under 2010 har vi utvecklat vårt chefs-
program Chef på Preem, som bygger på ett 
situationsanpassat ledarskap med fokus på 
strategi frågor, affärsmässighet och långsiktighet. 
Att vara chef innebär olika roller och att kunna 
leverera resultat på både lång och kort sikt. En 
bra chef ska våga vara ärlig och modig inför sina 
medar betare vilket är en förutsättning för att ge 
konstruktiv återkoppling. Vi fortsätter nu att ut-
veckla vårt ledarskapsprogram under 2011, säger 
Martina Smedman.

Talangprogrammet
Ett led i det fortsatta arbetet med chef- och ledar-
skapsutveckling är talangprogrammet som vänder 
sig till sektionschefer och avdelningschefer som 
vill och kan ta ytterligare ett steg i sin karriär. 

– Talangprogrammet är en viktig del i arbetet 
med att trygga vår återväxt. Vi vill kunna attrahe-
ra, behålla och utveckla människor. Programmet 
ger avdelnings- och sektionschefer en möjlighet 
att ta mera seniora befattningar och får individen 
att se sina ledarkompetenser och hur det egna le-
darskapet kan utvecklas. Samtidigt bygger det på 
att individen själv ska ha förmågan, ambitionen 
och engagemanget att genomgå en kompetens-
utveckling, säger Catharina Ekert, HR-chef och 
ansvarig för utvecklingen av programmet. 

Bra ledarskap är en förutsättning för att lyckas
Cheferna är viktiga förebilder när det gäller att få Preems 
medarbetare att förstå företagets värderingar. Under 2010 
fortsatte Preem att utveckla sitt chefsprogram.
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Försäljning 
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Lagerdepåer
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Planering
och

optimering

Inköp / trading
av råolja

Shipping

Gasol

Nafta

Bensin

Diesel

Eldningsolja

Svavel

Smörjmedel

Råtalldiesel

Restvärme

Varuförsörjning

Raffinering

Marknad & försäljning

Det strategiska fokusområdet Lönsamhet avser 
hela Preems kärnverksamhet: Varuförsörjning, Raffi-
nering och Marknad & försäljning. För att så mycket 
värde som möjligt ska skapas i verksamheten, på ett 
långsiktigt hållbart sätt, har ett antal strategiska mål 
och initiativ definierats inom varje område. 
Kort sagt handlar det om förmågan att få tag på 
och processa råolja och andra insatsvaror till så 
låg kostnad som möjligt, uppnå hög tillgänglighet i 
raffinaderierna samt ta fram rätt produktmix och 
produktdistribution. Samtidigt måste detta ske med 
så liten inverkan på miljön som möjligt.

Preemraff
Lysekil

Preemraff
Göteborg

Scanlube*

SunPine**

* Scanlube ägs till 50 procent av Preem. ** SunPine ägs av Preem, Södra, Sveaskog och KIRAM AB.
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Övriga

Inköp 2010, totalt:

Export 2010
av totalt 47 588 000 (TKR):

0,8%

Norden 

EU (exkl. Danmark & Finland) 

Nordamerika 

Övriga

5 180 675

4 097 166

26 464 276

11 845 883

Nordsjön

40%

Ryssland

59,2 %

Varuförsörjning
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Varuförsörjningen på Preem består av tre huvud-
områden, Trading, Shipping samt Depå och 
Distribution. På tradingavdelningen köps råolja 
och andra insatsvaror in på spotmarknaden eller via 
långa kontrakt. År 2010 importerade Preem cirka 
18 miljoner kubikmeter råolja varav cirka 40 procent 
från Nordsjön och 60 procent från Ryssland. Vilken 
olja som köps in beror på vilken kvalitet som är mest 
lönsam att raffinera utifrån kundens beställning. 
Nordsjöoljan och den ryska råoljan har helt olika 
kemisk samman sättning, vilke t gör att olika stor 
kvantitet av färdiga produkter kan utvinnas från 
dem. Det gäller att optimera den så kallade raffmar-
ginalen – skillnaden mellan priset på råoljan och 
priset på de raffinerade oljeprodukterna.

Shipping och Depå och Distribution ansvara r 
för distributionen av de färdiga produkterna.

Drygt två tredjedelar av Preems produktion går 
på export till Norden, Västeuropa och USA och 
den resterande delen säljs till andra svenska olje-
bolag och via Preems bensinstationer. Majoriteten 
av distributionen sker via sjötransporter och en stor 
del av arbetet handlar om att koordinera dessa så 
kostnadseffektivt som möjligt.

Resultatutveckling 2010
Året började med en stark utveckling av resultatet 
till följd av en återhämtning i ekonomin och sti-
gande oljepriser och raffineringsarginaler. Lönsam-
heten inom raffinaderiverksamheten var god. Den 
genomsnittliga raffineringsmarginalen uppgick till 
3,92 (4,09) USD/fat samtidigt som tillgänglighe-
ten på raffinaderierna i Lysekil och Götebor g var 
fortsatt hög. Raffineringsmarginalern a påverkades 

Affärsområdet Varuförsörjning planerar och styr hela varuflödet in till 
och ut från raffinaderierna – från inköp av råolja och andra insatsma-
terial till leverans av färdiga produkter enligt kundens beställning.

Viktiga händelser 2010

 Implementeringen av ett nytt affärssystem som syftar 
till att öka den administrativa effektiviteten i allt från inköp till 
fakturering påbörjades. 

 Arbetet med att bygga om depåerna för att kunna för-
sörja den svenska marknaden med 500 000 kubikmeter av 
Preems nya Evolution Diesel inleddes under året. Projektet 
leds av Varuförsörjning och omfattar ombyggnad av Pre-
ems sex depåer i landet. Det är den största förändringen i 
depåsystemet sedan 1980-talet.

 Under året infördes så kallad Slow Steaming på Preem s 
fartyg vilket innebär att farten anpassas i syfte att an-
komma ”just in time” och minska ankringstid samt utsläpp 
av koldioxid.

 Preems timechartrade (tidsbefraktade) fartyg Olympus 
blir första tankfartyget i världen som reducerar kväveoxid 
emissioner (NOx) med minst 90 procent. Systemet minskar 
även bränsleförbrukningen, och därmed koldioxidutsläppen, 
samt reducerar buller vid ankarplatser och i hamn.

negativt av de planerade underhållsarbetena på raf-
finaderiet i Lysekil. De negativa resultateffekterna 
från stoppet motverkades delvis av de stigande 
marginalerna på mellandestillat och de lägre 
världsmarknadspriserna på högsvavlig råolja vilket 
reducerade anskaffningskostnaden av råolja.   
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– Varje år fraktas cirka 18 miljoner kubikmeter 
råolja till raffinaderierna på Västkusten, och lika 
mycket skeppas ut i form av raffinerade produkter, 
säger Katarina Sundvall, Shipping Manager på 
Preem.

Det är livlig trafik till och från Preems raffina-
derier. Totalt skeppas omkring 10 miljoner kubik-
meter via Preems Shippingavdelning, resterande 
del levereras eller hämtas av Preems motparter. 

– Varje år anlöper ungefär 2 500 fartyg våra 
installationer, säger Katarina Sundvall.

Förseningar som förorsakar fördröjningar  
för fartygen kostar mycket pengar. Ett fartyg i  
20 000-tonsklassen kostar i dagsläget cirka  
17 000 dollar per dygn i så kallad demurrage, 
överliggetids kostnad.

Preem äger inga egna fartyg men har sex fartyg 
i varierande storlek på timecharter – långtidshyra 
– från olika redare. Dessa sex fartyg täcker ungefär 
hälften av fraktbehovet och eftersom Preem förfo-
gar och betalar för dessa fartyg dygnet runt under 
hyresperioden är det högsta prioritet att se till att 
fartygen hela tiden har full sysselsättning.

De resterande 50 procenten av fraktbehovet 
täcks av fraktkontrakt och av köp och försäljning 
på spotmarknaden.

– Just nu råder ett överskott på fartyg på mark-
naden, vilket gör det förmånligt att köpa spot-

frakter. Ett faktum som vi givetvis tar vara på så 
mycket som möjligt, säger Katarina Sundvall.

För att garantera säkra och pålitliga transpor-
ter ställs samma höga krav på alla fartyg, oavsett 
storlek, som lastar och lossar vid Preems installa-
tioner. De noggranna kontrollerna utförs av Preem 
Vetting och fartygen får exempelvis inte vara äldre 
än 20 år och de måste även ha dubbla skrov och 
godkänd spillvattenhantering.

Det är Befraktaren som ser till att hitta rätt 
fartyg för rätt ändamål.

– Befraktarens viktigaste uppgift är att se till 
att produkten levereras till kund, på ett säkert 
sätt, i rätt tid och på bästa ekonomiska sätt, säger 
Sundvall.

Under det gångna året började Preem också 
på allvar med så kallad Slow Steaming för de sex 
timecharterfartygen. Slow Steaming innebär att 
kaptenen drar ner farten för att anlända mer ” just 
in time” till ledig kaj, istället för att köra på för 
fullt och tvingas ankra vid ankomst.

Det här ställer höga krav på kommunikation 
och planering i alla led, men resultatet blir både 
minskad bränsleförbrukning och lägre utsläpp av 
emissioner – på sex månader minskades utsläppen 
av koldioxid med 1 500 ton.

– En extra bonus är att vi reducerar bullret som 
orsakas av ankrande fartyg, säger Sundvall.

Majoriteten av Preems transporter sker till sjöss och 
planeringen är rigorös för att optimera trafiken.

Shipping

 Shipping består av tre 
enheter: Vetting, Befrakt-
ning och Demurrage & 
claims

 Vetting (som betyder 
”noggrann granskning”) 
har hand om kontrollen av 
de fartyg som lastar och 
lossar vid Preems instal-
lationer eller transporterar 
Preems varor. Vetting utför 
även fysiska inspektioner 
då de också är ackredite-
rade inspektörer.

 Befraktning ser till att allt 
skeppas på bästa ekono-
miska sätt och på ett fartyg 
i rätt storlek och rätt tid.

 Demurrage & claims 
granskar inkommande krav 
på ersättning från redare, 
avslår eller betalar och vi-
daredebiterar kostnaderna 
när det är möjligt.

Höga krav på fartygen för säkra 
och pålitliga transporter

Preems krav på 
långtids hyrda fartyg:

 Maxålder på fartygen: 
20 år 

 Dubbelskrovskonstruk-
tion

 Högsta isklass (1A)

 Godkänd spillvatten-
hantering

 Godkända av klassnings-
sällskap och flaggstat

 Möta Preems standard 
för säkerhet, teknisk utrust-
ning och besättning

Preems sex 
timechartrad e fartyg:

 Två som lastar cirka  
8 000 kubikmeter

 Ett som lastar cirka  
10 000 kubikmeter

 Ett som lastar cirka  
14 500 kubikmeter

 Ett som lastar cirka  
15 500 kubikmeter

 Ett som lastar cirka  
27 000 kubikmeter



32 33

Ett varv runt jorden – varje dag

– Vi har lyckats i arbetet med optimering och lång-
siktigt tänkande, ett arbete som nu fortsätter, bland 
annat genom ett nytt transportavtal med Hoyer, 
säger Anders Malm, logistikchef och ansvarig för 
Depå & distribution.

Preem transporterar varje år 30 miljoner ton 
varor – ett ton i sekunden. Trots att cirka 93 
procent av alla frakter sker med fartyg till sjöss är 
den sammanlagda sträckan för vägtransporterna 
ett varv runt jorden, varje dag. Preem ställer därför 
höga krav och arbetar hårt när det gäller miljö-
aspekter och säkerhet i upphandlingen av transpor-
ter, ett arbete som bland annat genererade Preem 
en nominering till Stora trafiksäkerhetspriset 2011. 

Under sensommaren 2010 skrevs ett förnyat 
femårsavtal med Hoyer Svenska AB som innefattar 
85 procent av Preems vägtransporter, till ett sam-

manlagt värde av en miljard kronor.
– Det är ett strategiskt viktigt avtal för Preem 

och det har samtidigt en positiv miljöeffekt. Under 
den nya avtalstiden har vi för avsikt att sänka kol-
dioxidutsläppen från våra transporter med hela 35 
procent, säger Anders Malm.

Under de senaste fyra åren har Depå & dist-
ribution tillfört 12 procent cisternkapacitet, och 
en av de stora utmaningarna och uppgifterna för 
Depå & distribution har under 2010 varit lanse-
ringen av Preem ACP Evolution Diesel, ett arbete 
som kommer att fortsätta under 2011. 

– Det handlar om att bygga om och omdispo-
nera för att bygga upp infrastruktur i befintliga 
depåer. Det här är en av de större logistikutma-
ningarna vi har haft på 20 år, säger Anders Malm.

Depå & distribution redovisar ett resultat för 2010 som är all time high. 
Även när det gäller säkerheten överträffar resultatet målet.

– Egentligen kan man säga att vår uppgift är att 
maximera raffmarginalen, det vill säga se till att 
skillnaden mellan priset på produkterna och priset 
för råolja och rörliga kostnader är så stor som möj-
ligt, säger tradingchef Nils-Erik Berg.

Inköpen av råolja sker både via långtidskon-
trakt och på spotmarknaden. Preems traders 
bevakar och utvärderar kontinuerligt utbudet av 
de olika råoljekvaliteter som finns på marknaden 
och bestämmer vilka råoljor som för tillfället är de 
mest lönsamma att raffinera.

– En stor del av vårt arbete går ut på att följa 
det dagliga informationsflödet. Vi prenumererar på 
en väldig flod av rapporter från bland annat banker 
och tradinginstitut. Vi har också hjälp av avance-
rade datasystem för att löpande räkna ut kostnader 
och värde.

Vad är det egentligen som styr det dagliga priset 
på råolja?
– Basnoteringen, eller i dagligt tal ”råoljepriset” 
som man talar om på nyheterna, styrs av elek-
tronisk börshandel. Den pågår dygnet runt och 
påverkas av omvärldsfaktorer, som till exempel 
förväntningar på framtida tillgång och efterfrågan. 
Med positiva ekonomiska signaler tror aktörerna 
på en ökad global efterfrågan och därmed placerar 
man pengar i olja för att man räknar med att priset 
kommer gå upp.

Vilket mandat har den enskilda tradern?
– Alla traders har mandat att göra affärer inom sitt 
arbetsområde, det är ett måste för att kunna vara 
flexibel, snabb och med i marknaden när det gäl-
ler. Men vi har också en väldigt tydlig riskpolicy i 
företaget som styr vad vi får och inte får göra, samt 
en riskcontroller som har övergripande koll. Rent 
generellt har Preem också en relativt låg riskaptit.

Hur lång framförhållning har tradinggruppen?
– Det varierar, vi arbetar både med kontrakt och 
spothandel. Med kontraktskunderna arbetar vi 
oftast kalendermånadsvis, runt den 15 varje månad 
får vi beställningarna till kommande månad. När 
man säljer produkter på spot kan leverans ske inom 
en eller ett par veckor.

Vilka egenskaper krävs för att bli en bra trader?
– Man måste kunna agera snabbt och fatta snabba 
beslut och dessutom vara bred nog och ha kom-
petens att även kunna hoppa in och göra andras 
arbete. Samtidigt är det ett lagarbete och samar-
betet med de övriga funktionerna inom Preem är 
extremt viktigt. Alla måste vara på tå, flexibla och 
anpassningsbara.

Trading är en viktig del av Varuförsörjningen. Det är här allt börjar. Den 
tio personer starka tradinggruppen ansvarar för att köpa in all den råolja 
och andra insatsvaror som Preem behöver för sin produktion – totalt 
cirka 18 miljoner kubikmeter om året.

Trading – första ledet i värdekedjan
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Preemraff Göteborg

 En total kapacitet på 125 000 bpd vilket motsva-
rar 10 procent av den nordiska kapaciteten och 30 
procent av den svenska.

 Kan processa högsvavlig råolja.

 Ny anläggning för produktion av talloljediesel.

 Full överensstämmelse med europeisk och 
svensk miljöstandard.

 Lagringskapacitet på 12 miljoner fat.

 Tillgång till djuphavshamn. 

Preemraff Lysekil

 Största oljeraffinaderiet i Norden med en total kapa-
citet på 220 000 bpd vilket motsvarar 20 procent av den 
nordiska kapaciteten och 50 procent av den svenska.

 Kan processa 100 procent rysk råolja vilket ger ett 
fördelaktigt kostnadsläge.

 Full överensstämmelse med europeisk och svensk 
miljöstandard.

 Lagringskapacitet på 15 miljoner fat.

 Egen djuphavshamn.
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Kommentar: År 2007 var tillgängligheten exeptionellt låg på 
grund av revisionsstopp på båda raffinaderierna.
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Affärsområdet Raffinering utgör Preems kärnverk-
samhet och står för en stor del av det resultat som skapas 
inom företaget. På Preems två raffinaderier Premraff 
Göteborg och Preemraff Lysekil förädlas råolja till 
drivmedel, energi, gas, eldningsolja och svavel. Produk-
terna säljs sedan både internationellt och på den svenska 
marknaden. Cirka två tredjedela r exporteras till Norden, 
Västeuropa och USA. Raffinaderierna tillhör Europas 
mest moderna och har en sammanlagd raffinaderi-
kapacitet på över 18 miljoner kubikmeter råolja per år 
och en lagringskapacitet på 27 miljoner fat. Preems raf-
finaderier har gemensam ledning vilket gör att synergier 
tas tillvara på ett effektivt sätt och resurser utnyttjas 
bättre. På de båda raffinaderierna arbetar 900 personer.

Resultatutveckling 
Den främsta drivkraften för lönsamheten i ett raffi-
naderi är förmågan att ha så hög tillgänglighet som 
möjligt i produktionen i kombination med att få till 
rätt produktmix och kvalitet som motsvarar kundens 
beställning. Under 2010 uppgick den totala produk-
tionen till 17,9 miljoner kubikmeter jämfört med 
17,6 miljoner kubik meter år 2009. Det planerade 
underhållsarbetet i Lysekil medförde att produk-
tionen minskade något, medan raffinaderiet i Göte-
borg uppnådde en hög tillgänglighet i produktionen 
på 99,5 procent, vilket lade grunden för en högre 
produktion 2010 jämfört med 2009. Totalt sett mot-
svarade produktionsresultatet det för väntade enligt 
affärsplan och budget. 

Under hösten 2011 kommer ett planerat stopp 
att genomföras på Preemraff i Göteborg, då 1 500 
entreprenörer kommer att utföra underhållsarbete 
på raffinaderiets samtliga anläggningar.

Raffinering
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Viktiga händelser 2010

 Under året färdigställdes en anläggning i Göteborg för 
produktion av grön diesel baserad på tallolja. Projektets 
kostnad var lägre än budgeterat och både planerad kapa-
citet och produktkvalitet har uppnåtts. Anläggningen är 
unik när det gäller produktion av förnybar diesel baserad 
på råvaror från skogen, så kallade andra generationens 
biobränslen.

 Under året har sista steget i en rad olika investeringar 
slutförts för att färdigställa en ny svavelanläggning i 
Preemraff Lysekil. Nu kan högsvavlig råolja från Ryssland 
processas till 100 procent. Detta gör att Preem kan få 
högre marginal på sin produktion och öka lönsamheten.

 Dieselanläggningen i Lysekil var tvungen att stängas 
av i september och stod still i två månader, vilket redu-
cerade produktionen av diesel och påverkade resultatet 
negativt.

 Från mitten av november till mitten av december hade 
anläggningen som uppgraderar tjockolja till diesel ett 
planerat stopp, vilket gav Lysekil ett något sämre resultat.

 2010 var ett extremt bra år ur miljösynpunkt. Alla 
gränsvärden möttes med minst 20 procents marginal. 
Utsläppen låg 90 procent under gränsvärdena.

 Säkerhetsmässigt var 2010 ett bra år med få person-
olyckor, bränder och gasutsläpp.

I Preems raffinaderier förädlas över 18 miljoner kubikmeter 
råolja om året. De båda raffinaderierna hör till de mest miljö- 
och energieffektiva i Europa.
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– Här är man mitt i händelsernas centrum, säger 
Dan Andersson, driftoperatör på Preemraff Lysekil.

Ett stillsamt sorl vilar över kontrollrummet i 
Lysekil. Tre öar av skrivbord, datorer, tv-skärmar 
och monitorer bevakar processerna i de samman-
lagt sju anläggningarna på Preemraff Lysekil, ett 
av Europas modernaste raffinaderier.

I mitten av kontrollrummet sitter Dan 
Andersson och Göran Fridolf, två av de drift-
operatörer som har till uppgift att ta hand om 
råoljan när den kommer in och sedan följa dess väg 
genom raffinaderiets bergrum, tankar och raf-
fineringsprocesser, innan den färdiga produkten 
levereras till kund i andra änden. Det är de som 
ser till att blandningarna blir exakt rätt enligt de 
specifikationer som beställaren – exempelvis stora 
industrier eller andra oljebolag – satt upp. Totalt 
finns tre blandningsstationer och blandningen sker 
antingen i enorma tankar eller direkt i fartygens 
lasttankar.

– Vår uppgift är att optimera och se till att vi 
ligger så nära de specificerade recepten som möj-
ligt, där finns miljoner att tjäna. Vi ska helst ligga 
exakt på marginalen. Och än viktigare är att se till 
att inga överträdelser sker när det gäller gränsvär-
den på miljöspecifikationer, säger Dan Andersson.

För Dan och Göran består dagarna av löpande  
kontroller, att hela tiden göra justeringar för 
att åstadkomma den perfekta slutprodukten. 
Regelbundet tas laboratorieprover som kontrol-
leras och jämförs med ordrarna. Därefter justeras 
blandnings komponenternas procentandelar och 

eventuell additiv inblandning för att blandningen 
exakt ska möta uppsatta krav.

– Det gäller att vi är noggranna, vi jagar 
hundra delar när det handlar om till exempel 
oktantal eftersom varje decimal innebär miljontals 
kronor i vinst eller förlust. Vi måste hela tiden 
 leverera rätt kvalitet i rätta volymer och i rätt tid 
för att hela flödesprocessen ska fungera, säger 
Göran Fridolf.

Övriga delar av kontrollrummet har en mer 
övervakande roll när raffinaderiet har normal drift. 
Med hjälp av avancerad datateknik bevakas varje 
liten del av raffet och processerna. Operatörerna 
jobbar löpande med att optimera anläggningarna 
maximalt för att erhålla största lönsamhet i varje 
processanläggning och de arbetar även med under-
håll av utrustning för att säkerställa en stabil drift 
utan oplanerade stopp. 

Till sin hjälp har man också facklorna, i 
Lysekil tre till antalet, som är synliga överallt på 
raffområdet och som i kontrollrummet bevakas 
på tv-skärmar. När lågan brinner svagt och litet 
är driften normal – minimalt går till spillo via 
facklan – men när den flammar starkt och högt i 
skyn är det en synlig signal på att något behöver 
justeras.

– Men egentligen handlar såklart allt vårt 
arbete om att skapa en trygg och säker arbetsmiljö, 
om något går fel här kan det få stora konsekven-
ser. Ekonomi är världsligt, människors säkerhet 
och vår gemensamma miljö är betydligt viktigare, 
säger Dan Andersson.

Kontrollrummet – raffinaderiets kök
I raffinaderiets kontrollrum övervakas, styrs och optimeras produk-
tionsprocesserna – dygnet runt, året om. Blandningarna måste bli 
exakt rätt enligt kundens specifikation.

Preemraff Lysekil

 Raffinaderiet togs i drift 
1975.

 Raffineringskapaciteten 
är 11,4 miljoner ton råolja 
och oljekomponenter per år.

 Raffinaderiet består 
av processområdet med 
de olika anläggningarna 
och ytterområdena med 
råolje- och produkthamnar, 
bergrum och tankområden.
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Försäljning till konsument

2005-2007:
 Ny retailstrategi; bemannade stationer.

 Konvertering av bolagsdrivna stationer till Partner.

 Utrullning av nya koncepten.

 Preem vinner Arlas Guldko.

2008:
 Statoil köper 123 Jetstationer.

 Preem etablerar 44 Freshstationer.

 Preem får Concept Award (London).

2009:
 ST1 köper 158 stationer (40 Jet, 118 Hydro).

 Preem rullar ut 40 Light Koncept.

 Preem lägger ner 30 olönsamma stationer.

 Säljutbildning Barista certifiering.

 Preem Karlskrona utsedd till bästa bensinstation.

2010:
 Vidareutveckling Automatstationer.

 Fortsatt omstrukturering av nätverket.

 Certifieringsprogram Preem Partner.

Försäljning till företag

2000:
 Ny strategi för försäljning av bulkprodukter.

 Försäljningsverksamheten på Preems 24 kontor 
flytta s successivt till Stockholm.

 Preem Center, en ny innesäljarverksamhet, byggs upp.

2001:
 Affärsområdena Villa och Företag slås ihop.

 Värmebolagen säljs.

 Dotterbolaget Olje-Grossisterna (återförsäljar-
organisationen) fusioneras in i Preem.

2006:
 En ny återförsäjningsstrategi byggs upp med 
certifierad e återförsäljare.

 Villakunder och mindre företagskunder förs över från 
Preem till Preem Certifierade Återförsäljare.

 Preem avtalar om transporttjänster med Hoyer.  
Preems transportorganisation förs över till Hoyer.

2008:
 Diesel Task Force bildas med fokusering på diesel-
försäljningen.

2009:
 Nya biodieselprodukter utvecklas: DME, Bio30, RME 
året runt med flera.

2010:
 Talloljediesel börjar säljas. En världsunik produkt.

Resan mot lönsamhet

Försäljning 2010
av totalt 5 649 300 (m3):

Bensin: 1 820 148

Diesel: 2 567 447

Eldningsolja: 552 257

Tjockolja: 709 448

Cirka 36 procent av Preems produkter säljs i 
 Sverige och resten, det vill säga 64 procent, 
 exporteras och ingår i affärsområdet Varuför-
sörjnings resultat. Försäljningen i Sverige sker 
både till konsument via bensinstationerna och till 
företag. Det är försäljningen till företag som står 
för den största delen av affärsområdets omsättning 
och resultat. Inom marknad och försäljning arbetar 
168 personer och marknadssidan är indelad i tre 
segment: Stora företag i behov av en långsiktig 
leveranspartner, försäljning via återförsäljare det 
vill säga till mindre företagskunder och försäljning 
via bensinstationer. 

Resultatutveckling 
Resultatet förbättrades avsevärt under 2010. Ökade 
marginaler på bensin och eldningsolja, fortsatt 
goda marginaler på tjockolja samt ökade volymer 
var de främsta anledningarna till resultatökningen.

De senaste fem åren har marknadssidan på 
Preem haft en mycket bra utveckling där ett 
negativt resultat på 100 miljoner kronor 2005 
har vänts till ett postivt på 345 miljoner kronor 
2010. Denna utveckling beror till stor del på den 
investering i ompositionering och förflyttning av 
varumärket som Preem har gjort. På företags-
sidan har till exempel affärsmodellen förändrats 
och företagsmarknade n delats upp i två segment. 
På konsumentsidan har familjen och kvinnorna 
satts i centrum och bensinstationerna har infört 
generösa öppettider, fräscha butiksmiljöer och 
nyttig mat. Som resultat ökar Preems försäljning 
i alla produktkategorier samtidigt som marknads-
andelarna ökar.

Marknad & försäljning
38

Viktiga händelser 2010

 Mellan juni och september 2010 genomfördes fälttester 
på Preem Evolution Diesel med utvalda kunder inom trans-
portsektorn. Testkunderna har kört fordon i tung trafik i mer 
än 100 000 mil, vilket motsvarar cirka 25 varv runt jorden. 
I augusti lanserades Preem Evolution Diesel till utvalda 
företagskunder.

 BioDME testas som drivmedel i Sverige under två år 
från september 2010 till augusti 2012 i ett projekt med Volvo 
Lastvagnar, Preem och Chemrec. De utvalda testkunderna 
(tio Volvo lastbilar) tankar BioDME från fyra Preemanlägg-
ningar under denna period. Därefter utvärderas bränslet, 
lastbilarna och distributionen.

 Preem inför digital skyltning på ett hundratal trafikbutiker 
runt om i hela Sverige. Frukosterbjudande byts enkelt mot 
lunch- och middagstips. Hittills har över 80 trafikbutiker fått 
de digitala skärmarna installerade.

 2010 var tredje året Preem deltog som sponsor i Vasa-
loppet. 

Preem är marknadsledande i Sverige på eldningsolja och diesel. 2010 
var ett mycket bra år för försäljningssidan då positionen ytterligare 
förstärktes och det inom alla områden.  
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– Det har varit en framgångssaga. Vi har ett mycket 
bra säljfokus och har lyckats öka både volym, lönsam-
het och marknadsandelar, säger Morten Bendz, 
försäljningschef på transportsidan.

Totalt har Preem cirka 40 000 företagskunder. 
Preem har där en viktig uppgift att uppfylla kund-
löftet – att leverera i tid och se till att stationerna 
inte står tomma. Under 2010 har arbetet till viss del 
påverkats av fyra ordentliga vintermånader.

– Volymmässigt har det hårda vintervädret haft 
en positiv inverkan. Att vi i december levererade ut 
ungefär 50 procent mer än beräknat ledde däremot 
till en stundtals ansträngd leverans. Där ska både vårt 
kundcenter och transportören Hoyer ha en stor eloge 
för att vi ändå lyckades med uppgiften, säger Morten 
Bendz.

2008 hade Preem 29,8 procents marknadsandel 
på diesel. Nu har den marknadsandelen ökat till 34,6 
procent.

– Det beror på att vi har en stark organisation och 
att vi har fått arbeta ostört med den strategi vi har satt. 
Dessutom har vi i Preem Evolution Diesel en fantas-
tisk produkt som röner stort intresse, säger Fredrik 
Ståhl, försäljningschef för Industri och återförsäljare.

Ett antal intressanta händelser står på agendan för 
2011. Bland annat pågår ett arbete med att få till fler 
internationella kortsamarbeten, samt att möjlighe-
terna för utlastning av Diesel 100 (RME) på en eller 
par ytterligare depåer ses över. 

– Men den absolut största händelsen 2011 är den 
fortsatta lanseringen av Preem Evolution Diesel. 
Intresset och suget efter produkten är stort bland 
kunderna, säger Fredrik Ståhl.

Morten Bendz instämmer:
– Nu går vi ut brett och vi har stora möjligheter 

att öka kundstocken genom Evolution. Det här är 
en produkt som alla gillar, både miljöchefer och 
ekonomi chefer jublar.

Utvecklingen på företagssidan fortsätter att vara mycket stark. 
Resultatet för 2010 är en bra bit över budget och Preem tar 
ytter ligare marknadsandelar på diesel.

Stark organisation på företagssidan– Vår ompositionering och våra nya koncept har 
slagit mycket väl ut, konstaterar Chester Ander-
son, chef för Station & konsument.

Preem har i dagsläget 150 bemannade stationer, 
240 automatstationer och 180 SÅIFA-stationer 
med höghastighetspumpar för tung trafik. Totalt 
omsatte Station & konsument cirka 8 miljarder 
kronor 2010. 90 procent av omsättningen består 
av drivmedel och de resterande 10 procenten är 
försäljning i butik; till exempel kaffe, freshfood, 
livsmedel, biltvättar och biltillbehör.

2010 har varit ett verkligt succéår för retail och 
en stor del av framgången kan tillskrivas satsning-
en på freshfood, menar Chester Anderson. I dags-
läget är 95 av Preems stationer konceptstationer.

– Vi erbjuder inte bara riktigt bra produkter 
som hälsosam mat och gott kaffe, vi har dessutom 
satsat på att etablera en kultur med mer personlig 
service. Vi kallar det för ”personal touch” och det 
är något som ska prägla hela kunderbjudandet.

Ett bevis på framgången är att Preem fick högst 
betyg och utsågs till Bäst i branschen av bransch-
tidningen Market. Dessutom har arbetet inneburit 
att Preem vunnit ytterligare marknadsandelar i stort 
och slår rekord både när det gäller bensin och diesel.

Men det handlar givetvis inte enbart om att 
Preem har det godaste kaffet och den trevligaste 
personalen. Det handlar också om innovation och 
nytänkande.

– Vi vill vara drivmedelsbranschens bästa och 
mest kundanpassade bolag, säger Chester  
Anderson.

På flera punkter har Preem lyckats med den 
målsättningen:

– Vi var först med ekologiskt kaffe och fair trade 
kaffe på stationerna, vi var först med grön diesel 
och vi är först ute med DME, gasbaserat bränsle 
till tung trafik. Vi var dessutom först ute med 
digitala butiker och digitala menyer där vi anpassar 
menyer och erbjudanden efter kundens dag. 

Det totala stationsnätet i Sverige har minskat 
med ungefär 3 procent varje år och i dagsläget 
finns sammanlagt totalt cirka 2 900 bensin-
stationer i landet. I det sammanhanget är det extra 
glädjande för Preem att man går emot trenden och 
faktiskt har öppnat en ny automatstation under 
året, i Norrköping.

– Men det allra mest avgörande i den här 
utvecklingen är våra medarbetare, det här är till 
hundra procent en laginsats, säger Chester.

Station & konsument har gått från sorgebarn till framgångssaga. 
På bara ett par år har 150 miljoner kronors förlust vänts till över 100 
miljoner i vinst. Resultatet för 2010 är det bästa – någonsin.

Innovation, nytänkande och personlig service
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