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I august 2012 fusionerede vi efter 
flere års forhandlinger med svenske 
OK-Q8 AB; en fusion, der længe har 
været et ønske fra vores kuwaitiske 
ejere og svenske OKEF med det mål 
at skabe en stærk, skandinavisk 
organisation. 

Den væsentligste CSR opgave i år har 
således været at gennemføre fusio-
nen på en ansvarlig måde i forhold 
til både ejere, kunder, samfundet og 
ikke mindst medarbejderne og i tråd 
med vores vision, som handler om at 
udvise omtanke.
 
For vores medarbejdere har fusio-
nen betydet forandringer og nye 
muligheder. Med forankring i vores 
CSR arbejde har vi i god tid haft 
ekstra fokus på at uddanne vores 
medarbejdere og tilbyde kompe-
tenceafklaringsforløb. Vi fortsætter 
også indsatsen med at ansætte og 

uddanne unge samt at fastholde 
medarbejdere på arbejdsmarkedet 
bl.a. i flexjob.

I forbindelse med fusionen har vi 
endvidere fokuseret på at få flere 
kvinder i ledelsen, hvilket er lykkedes 
både på direktionsniveau og i leder-
teamene på vores servicestationer, 
hvor der er stort set lige kønsforde-
ling. På niveauet umiddelbart under 
direktionen er der til gengæld stadig 
udfordringer, idet der her kun er 
35% kvinder.

Vores kunder mærker i store træk 
ikke fusionen, og vi respekterer de 
forskelligheder, som vi ser på det 
svenske og det danske marked. Vi 
holder fast i vores kundeløfte, der 
siger, at vi tænker os om til gavn for 
kunden.

Vi prioriterer fortsat omtanke højt i 
forhold til vores omverden. Eksem-
pler på konkrete, nye tiltag er op-
sætningen af flere hjertestartere, 
kortlægning af den miljømæssige 
påvirkning ved driften af service-
stationer, øget udbud af sund mad 

på farten, bæredygtig kaffe samt 
samarbejde med velkendte partnere 
som fx Dansk Røde Kors. 

Fusionen med svenske OK-Q8 AB 
giver os nye muligheder på CSR om-
rådet fremover. De to organisationer 
har haft forskellig fokus i arbejdet 
med socialt ansvar, og erfaringerne 
kan på mange områder udnyttes på 
tværs til en endnu bredere og fælles 
CSR indsats. Arbejdet er startet op i 
en skandinavisk gruppe, der i første 
omgang skal udforme 
en fælles strategi, 
fælles mål og  
aktiviteter.

Steffen Pedersen, 
administrerende 
direktør
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”Q8 vil være anerkendt 
for at udvise omtanke for 
kunder, medarbejdere og 

verden omkring os.”



Q8s vision er at udvise omtanke for 
kunder, medarbejdere og omverden. 
Det betyder, at virksomhedens sociale 
ansvar – CSR – ligger dybt forankret i 
måden, vi driver forretning på.

Selvom omtanke altid har været en 
del af vores kultur, fandt vi det i 2009 
nødvendigt at gøre CSR til en egentlig 
disciplin for at arbejde strategisk med 
ansvarlighed. I dag koordinerer vi vores 
CSR aktiviteter og mål på tværs af or-
ganisationen og forretningsområder. 

Fælles CSR strategi efter fusion
I forbindelse med fusionen mellem Q8 
Danmark A/S og OK-Q8 AB i Sverige er 
der etableret et nyt skandinavisk CSR 
råd, som er i gang med at udforme en 
fælles strategi og fælles mål og aktivi-
teter. På den måde kan vi sikre, at vores 
CSR indsats er integreret og koordine-
ret i hele forretningen.

Der er allerede på SShE (Safety, Securi-
ty, health and Environment) området 
sat fælles mål for det kommende 
regnskabsår.

Udover CSR rådet er der i Danmark en 
styregruppe, som lægger den overord-
nede strategi. Der vil tillige blive arbej-
det i undergrupper og med de samme 
stakeholders som tidligere.

Vores code of conduct for medarbejde-
res forretningsmæssige og professio-
nelle optræden og vores sundheds- og 
socialpolitik er fortsat grundlæggende 
værktøjer i CSR arbejdet, og der er nu 
fælles politikker for Danmark og Sveri-
ge på disse områder. Målsætningen er 
at tilslutte sig Un Global Compact, og
som følge af fusionen er der en revision 

i gang af politikker på en række områ-
der: 
• Klima og miljø
• Medarbejdermål (inkl. trivsel, 

uddannelse, fravær, ligestilling og 
rummelighed på arbejdspladsen)

• leverandørpolitik

Global forankring af CSR
Q8 Danmark A/S har igen i år bidraget 
til Kuwait Petroleum Internationals (KPI) 
internationale arbejde på CSR området, 
hvor uddannelse og miljø fortsat er 
væsentlige områder.

Mål for sikkerhed fastsættes fortsat 
i stort omfang på baggrund af input 
fra KPI. Koncernens system til rappor-
tering, som har været benyttet i Q8 
Danmark de seneste år, er dermed 
også blevet valgt til fælles rappor-
teringsværktøj i den skandinaviske 
organisation.

Mål om GRI rapportering
KPI har besluttet, at der fremadrettet 
skal arbejdes efter rapporterings-
principperne i GRI (Global Reporting 
Initiative), og dette forventes på plads i 
løbet af 2013-14.

I første omgang bliver de CSR an-
svarlige i de enkelte datterselskaber 
uddannet i GRI, og den skandinaviske 
organisation støtter op om dette ved at 
uddanne medarbejderne.
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Mission for CSR

I Danmark arbejder vi på bag-
grund af de internationale ram-
mer ud fra følgende mission:

• Vi vil give vores kunder re-
levant rådgivning og service 
og udbyde produkter, der 
både har fokus på miljø og 
sundhed.  

• Vi vil være gode naboer og 
bidrage positivt i de lokal-
samfund, hvor vi opererer. 

• Vi vil have sikre og sunde 
forhold for vores medar-
bejdere og sikre, at de ved 
uddannelse og udvikling for-
bliver attraktive på arbejds-
markedet.



Vores kunder er grundlaget for vores 
forretning. Derfor er det indlysende 
vigtigt, at vi lever op til deres forvent-
ninger til os og giver dem de tilbud, de 
har brug for. 

Vi ser det også som vores opgave at 
kommunikere vores sociale ansvar 
gennem konkrete tiltag og handlinger, 
der understøtter vores kundeløfte og 
-vision: ”Vi har tænkt os om til gavn for 
dig.” Dette kundeløfte består uændret 
efter fusionen med svenske OK-Q8 AB i 
sommeren 2012.

Som en naturlig forlængelse af vores 
rolle som brændstofleverandør vil vi 
gerne sikre, at vores medarbejdere er i 
stand til at rådgive kunderne om energi-
rigtig adfærd. Vi ser lige nu på, om 
der kan udarbejdes en Klima App til 
kunderne, så de kan blive klogere på, 
hvordan deres adfærd påvirker energi-
forbruget, læs mere på side 18.

Vores valg af CSR partnerskaber under-
streger, at vi også har fokus på sundhed 
og sikkerhed – noget som betyder 
meget for vores kunder i hverdagen, 
læs mere på side 6. 

Vi samarbejder fortsat med en række 
organisationer, der understøtter vores 
kundevision, og som gør det muligt og 
let for vores kunder at tage ansvar for 
sig selv og for det omgivende samfund.
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• Q8 i Danmark fusionerede 
pr. 1. august 2012 med 
svenske OK-Q8 AB 

• Fusionen omfatter 1.100 
servicestationer og anlæg i 
Danmark og Sverige 

• Det nye store skandinaviske 
olieselskab vil realisere syner-
gier inden for indkøb, IT og 
administration 

• Kunderne kommer som 
udgangspunkt ikke til at 
mærke nogen forskel 

• Begge brands – OKQ8 og 
Q8 – kommer til at bestå i 
begge lande 

• Vores firmanavn er blevet 
ændret fra Q8 – Kuwait 
Petroleum (Danmark) A/S til 
Q8 Danmark A/S
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Fusionen med OK-
Q8 AB i Sverige i 
august 2012 har 
betydet foran-
dringer, men den 
rokker ikke ved 
vores fundamen-
tale kundevision, 
der handler om 
omtanke. 

nye ejerforhold, et 
større netværk af 
servicestationer og 
synegieffekter henover 
øresund præger vores 
virksomhed, men vores 
forretning er og bliver 
baseret på den kunde-
vision, som vi kortfattet 
kalder for Omtanke: 
”Vi har tænkt os om til 
gavn for dig.” 

Den er fundamentet i vo-
res forhold til kunderne, 
og som udgangspunkt vil 
vores kunder ikke mærke 
nogen forskel som følge af 

fusionen.

Nemt og hurtigt 
På det danske marked vil vi uforandret 
stræbe efter at levere gennemtænkte 
produkter, koncepter og services med 
kunden i centrum og med fokus på  
miljø og sundhed. Forretningschef 
Michael hein fra servicestationen på 
hjallesevej i Odense siger:

”Vores QVIK TO GO koncept er med til 
at give kunderne en positiv oplevelse, 
fordi varesortimentet er præsenteret 
lyst og overskueligt. Det gør det let for 
kunden at finde frem til det rigtige, 
også de sunde valg som fx frisksmurte 
sandwichs med fuldkorn.” 

Lidt ekstra ved bilvask
når kunderne kommer for at vaske bil 
hos os stiller vi bilplejeprodukter til rå-
dighed. Forretningschef Martin Bonde 
nielsen fra servicestationen på Vejlevej i 
Kolding fortæller: 

”Vores kunder kan frit låne vores 
produkter til fx vinylpleje og ruderens, 
når de kommer her og vasker bilen i 
vores vaskehal, både før og efter. Det 
er en lille ting, der gør det lidt lettere 
for vores kunder at passe godt på deres 

bil. Og så får de produkterne lige i 
den mængde, de skal bruge, hverken 
mere eller mindre,” siger Martin Bonde 
nielsen. 

Kørsel med omtanke
På vores servicestationer kan kunder-
ne spørge personalet om energirigtig 
kørsel, noget især lastbilschauffører og 
håndværkere, der kører meget, er mere 
og mere opmærksomme på. Fx på 
servicestationen Stamholmen i hvidovre 
minder medarbejderne gerne diesel-
kunderne om at få partikelfilter og 
udvise anden miljørigtig adfærd. Forret-
ningschef Marlene Meincke fortæller:
 
”Dæktrykket spiller en rolle for, hvor 
energiøkonomisk man kan køre, 
ligesom jævn fart også har betydning. 
De her ting gavner både miljøet og 
pengepungen, og det gør vi gerne 
opmærksom på, når vi møder kunderne 
ved pumperne eller vaskehallen.”

Til kunderne med omtanke
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”Vi har tænkt os om  
til gavn for dig.”



Vi ønsker at tage et medansvar for det 
samfund, som vi og vores kunder er en 
del af. Vi vil også gerne gøre det let for 
vores kunder at gøre en forskel, enten 
for deres egen skyld eller for andres.

Det er i tråd med vores vision om 
omtanke at bidrage positivt til sam-
fundsudviklingen, optræde som gode 
naboer og bruge vores servicestationer 
til at nå ud til kunderne med budska-
ber om samfundets udfordringer og 
opgaver.

På den baggrund indgår vi partnerska-
ber, der er med til at omsætte vores 
vision om at bidrage positivt til de 
lokalsamfund, hvor vi opererer. Vi har 
i 2012/13 fortsat samarbejdet med 
Fuldkornspartnerskabet, Dansk Røde 
Kors og Rådet for Sikker Trafik.

Fuldkornspartnerskabet retter fokus 
mod sundere kostvaner, også når vores 
kunder er på farten. Kampagner for 
lavere fart sammen med Rådet for 
Sikker Trafik er med til at redde liv, 
mens vi gennem samarbejdet med 
Dansk Røde Kors tilbyder vores medar-
bejdere førstehjælpskurser og opstiller 

hjertestartere. Q8 hjælper også med at 
samle penge ind til organisationen, fx 
gennem kampagner målrettet kunder, 
medarbejdernes frivillige indsats og 
årligt bankospil på hovedkontoret. 

En hjertestarter kan betyde 
forskellen mellem liv og død, 
og ingen ved, hvem eller hvor, 
det rammer. Nu er der større 
chance for at få hjertet til at 
slå igen med nye hjertestartere 
på 15 ubemandede F24 anlæg. 

Statistisk set sker det 11 gange om 
dagen, hver dag året rundt, at nogen 
rammes af hjertestop i Danmark. når 
det sker, skal det gå stærkt med at få 
hjertet til at slå igen, for tiden er en 
afgørende faktor for, om det lykkes.

For at kunne være med til at redde liv 
har vi i løbet af det sidste års tid op-
stillet 15 nye hjertestartere i Danmark 
på vores ubemandede F24 anlæg.  Vi 
har kørt en testfase og har fået slået 
fast, at det kan lade sig gøre at have 
hjertestartere placeret på et offentligt 
tilgængeligt sted, der er ubemandet. 
Klaus Peiner Thomsen, der er ansvarlig 
for driften af F24, forklarer:

”Der har ikke været problemer med 
hærværk, tyveri eller spøg-og-skæmt 
opkald, og som vi har fået dem sat 
op, kan hjertestarterne tåle frostvejr. 
Vi håber, at de er med til at gøre en 
forskel i lokalsamfundet. Geografisk 
er de placeret i forhold til befolknings-
grundlag og under hensyn til, om der 
i forvejen er andre åbent tilgængelige 
hjertestartere i området.” 

hjertestarterne er registreret hos hjerte-
starter.dk og tilkoblet alarmcentralen, 
hvilket betyder, at man får koden til at 
aktivere starterne, når der ringes efter en 
ambulance. Med de hjertestartere, som 
vi også har installeret på Q8 servicestati-
onerne samt for idrætsforeninger i sam-
arbejde med Dansk Røde Kors, er vi nu 
oppe på i alt 70 fordelt over hele landet.
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Værdikuponer til Røde Kors

I 2011 havde vi traditionelle 
indsamlingsbøsser stående på 
vores servicestationer til for-
del for Dansk Røde Kors. 
Desværre viste det sig, at 
bøsserne nogle steder blev 
hugget. Derfor ændrede vi 
konceptet i 2012 til en  
værdikupon på 25 kr., som 
kunderne kunne vælge at 
købe på linje med andre varer, 
hvilket gjorde indsamlingen 
lettere, mere sikker og faktisk 
over 10 procent større. 

I 2012 kunne vi aflevere over 
40.000 kr. fra vores kunder til 
landsindsamlingen.  

Nye hjertestartere på F24 anlæg



Al kaffe hos Q8 er nu Fair- 
trade-mærket. Samarbejdet 
med organisationen betyder, 
at vi og vores kunder støtter 
social, grøn og økonomisk  
bæredygtighed der, hvor  
kaffen dyrkes. 

Friskbrygget, velduftende kaffe af høj 
kvalitet kan holde dig kørende, når du 
er på farten. På vores servicestationer 
har vi de senere år solgt mere og mere 
kaffe, og derfor gør det en forskel, at 
al brygget kaffe er Fairtrade på alle ser-
vicestationer i Danmark og Sverige fra 
april 2013. Med hver kop kaffe er vi og 
vores kunder således med til at skabe 
bedre arbejdsvilkår for kaffebønder 
rundt om i verden. 

”Vi vil gerne forene den bedste kvalitet 
med mere fair betaling for råvarer og 
arbejdskraft. Gennem Fairtrade sender 
vi et signal om, at vi mener, at almin-
delige rettigheder, ordentlige forhold 
og rimelig betaling er en ret for alle,” 
siger kommunikationskonsulent Marie 
Schou Petersen fra Q8.

Direktør for Fairtrade Mærket i Dan-
mark jonas Giersing siger:

”Traditionelt har Fairtrade Mærket 
været bedst repræsenteret i super-
markederne, men vi vil gerne være 
til stede overalt, hvor dansker-
ne handler – og det gør de i 
stigende grad i convenien-
ce-butikker som eksem-
pelvis Q8. Det er en ny 
og positiv udvikling, 
at Fairtrade-mærket 
kaffe også fås der.”

Kaffen hos Q8 er FairtradeSA
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Q8s udvalg af produkter med 
fuldkorn bliver større, fordi vi 
ønsker at bidrage til folkesund-
heden. Men vejen til mere fuld-
korn er ikke uden bump. 

når bilisterne vælger Q8 for at få sig en 
snack eller et måltid, ønsker vi at gøre 
vores til, at det i stigende grad bliver 
sunde valg. Derfor har vi i de seneste 
par år fortsat arbejdet med at øge ud-
buddet af fuldkornsprodukter på vores 
servicestationer.  

”Vores salg af produkter med fuldkorn 
går godt, og vi arbejder på at øge det. 
Vi har et ansvar, fordi så mange stopper 
op hver dag hos os og køber noget at 
spise,” siger nicolai Kryger Mortensen, 
senior category manager fra Q8, og 
fortsætter: 

”Uden at ville 
være sundheds-
apostle vil vi 
gerne bidrage til 
sundere kost-
vaner, og det 
gør vi gennem 
det sundere 

sortiment. Blandt vores tilbageven-
dende kunder er fx mange sælgere og 
håndværkere, som vi håber vil gå over 
til fuldkorn, når de oplever den bedre 
smagsoplevelse og større mæthedsfor-
nemmelse, det giver.” 

Det lange seje træk
Imidlertid er det ikke en let opgave at 
udbrede det sunde valg til hele be-
folkningen. nicolai Kryger Mortensen 
forklarer:

”Det er et langt sejt træk at ændre 
indgroede vaner. En del kunder opfatter 
servicestationerne som et sted, hvor det 
er OK at snuppe en chokoladebar eller 
en traditionel hotdog, og det kan være 
svært at fange deres interesse for det 
sunde valg. Bl.a. er der stor geografisk 
forskel på, hvor fuldkorn er populært.” 

På baggrund af disse erfaringer har Q8 
nu indledt en dialog med udvalgte pro-
ducenter om mere fuldkorn i flere typer 
varer. Vi vil på sigt gerne have flere 
produkter, der indeholder fuldkornsmel, 
fx wienerbrød og kager – dog uden at 
gå på kompromis med smag og kvalitet 
Der er dog ingen konkrete tiltag endnu.

”Vælg fuldkorn først”
Det større sortiment af produkter med 
fuldkorn er især kommet til, siden Q8 
i 2010 kom med i Fuldkornspartner-
skabet, der arbejder på at fremme 
danskernes forbrug af fuldkorn. Det 
betyder, at en række varer bærer det 
orange logo ”Vælg fuldkorn først”. 

Ifølge en undersøgelse er kendskabet til 
fuldkornslogoet i befolkningen steget 
til 50 procent. Blandt de indkøbs-
ansvarlige kvinder er tallet oppe på 68 
procent. Samme undersøgelse viser, at 
danskerne ville spise mere fuldkorn, 
hvis der var flere produkter med fuld-
korn. Kampagneleder Rikke Iben neess 
fra Fuldkornspartnerskabet siger:

”I svarene fra undersøgelsen lig-
ger der en positiv opfordring til 
producenter om at tilsætte 
fuldkorn i alle mulige pro-
dukter; både dem, der kan 
leve op til det orange fuld-
kornslogos krav om an-
delen af fuldkorn, og 
produkter, der ikke 
kan. lidt fuldkorn 
er bedre end ingen.”

Mere fuldkorn kommer ikke af sig selvSA
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Q8 og fuldkorn

• nordisk Fuldkornsbrød og 
Fuldkorns-Gulerodsbrød er 
i top 5 på listen over vores 
mest populære brød 

• Tæt på 30 % af salget af 
hele brød er fuldkornsbrød 

• 20 % af brødsortimentet på 
Q8 servicestationerne bærer 
i dag fuldkornslogoet 

• Ambitionen er, at 30 % af 
alle solgte boller og brød 
skal være fuldkorn 
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Såvel vores CSR arbejde som vores for-
retningsmæssige resultater er afhængi-
ge af, at vores medarbejdere trives. Det 
har i 2012/13 krævet en ekstra indsats, 
fordi det har været et år med forandrin-
ger og usædvanlige udfordringer for 
vores organisation. Vi er imidlertid godt 
på vej takket være medarbejdernes 
store engagement og vores tradition for 
at arbejde med trivsel. 
 
De mange forandringer skyldes et 
sammenfald af tre faktorer, som har 
påvirket både vores økonomiske resul-
tat og medarbejdernes dagligdag: Den 
fortsatte lavkonjunktur, vanskeligere 
markedsvilkår for servicestationerne 
som følge af ændringen af lukkeloven 
og sidst, men ikke mindst Q8 Danmarks 
fusion med OK-Q8 AB. 

Stationer: 
Samme antal medarbejdere
De to første faktorer har primært berørt 
medarbejderne på servicestationerne. 
Trods en række tiltag for at øge omsæt-
ningen i vores butikker, som fx kam-
pagner, salgsuddannelse, nye butikker 
og optimering af sortiment måtte vi i 
løbet af året nedlægge en tankstation 

og konvertere 20 fra bemandede Q8 
stationer til ubemandede F24 automa-
ter. Vi har dog fastholdt det samlede 
antal medarbejdere målt som fuldtids-
ansatte på vores stationer, da vi samti-
digt har tilført nye og større stationer til 
vores netværk. 

Organisationstilpasninger 
for kontoransatte
Den tredje faktor - organisationstilpas-
ninger som følge af fusionen - berører 
primært de kontoransatte medarbej-
dere. Indtil videre er der i Danmark 
nedlagt 21 stillinger, men takket være 
god planlægning og naturlig afgang 
har det kun været nødvendigt at opsige 
syv medarbejdere. Yderligere et antal 
stillinger i Danmark og Sverige skal 
sandsynligvis nedlægges i de kommen-
de år.

Vi flytter – men bliver i Danmark
Vi har længe vidst, at vores hovedkon-
tor i Birkerød skulle flytte, da vi efter 
outsourcing af bl.a. IT har for meget 
plads. I forbindelse med fusionen 
blev det besluttet, at det nye kontor 
skulle være tættere på lufthavnen, 
og omegnen af Malmø var den 

sandsynlige placering. Efter grundi-
ge cost-benefit og SWOT analyser er 
valget imidlertid faldet på den danske 
side af øresund til stor glæde for vores 
danske medarbejdere.

Vores mangeårige arbejde med 
CSR, herunder at skabe triv-
sel og balance for medar-
bejderne, gør, at vi har 
været klædt godt på 
til at håndtere den 
vanskelige situa-
tion i 2012/13. 
læs mere om 
det på side 
11-13.
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Trods fusion og et van-
skeligt marked rappor-
terer medarbejderne 
stadig om høj trivsel. 
Samtidig er sygefravæ-
ret fortsat lavt. 

Balance er et nøgleord for Q8 
i vores tilbud til medarbejder-
ne. Det gælder både i forhold 
til jobindhold og i forholdet 
mellem arbejde og fritid. 

Vi måler årligt vores medarbej-
deres tilfredshed, og ved seneste 

måling i 2012 blev resultatet 
3,1 mod 3,03 i 2011 (4 er max). 

Selvom vi ikke helt nåede vores 
mål på 3,2 for året, må det anses 

som tilfredsstillende set i lyset af 
forandringerne. 

Medarbejderfraværet pga. sygdom har 
ligget på et stabilt lavt niveau på mellem 
2-3 procent, siden vi fik en trivselspolitik 
i 2009. Dette gælder også for 2012/13, 
hvor fraværsprocenten var på 2,8.  

Sikkerhed fremfor alt
Vi har i slutningen af 2012 opfordret 

vores medarbejdere til at være særligt 
opmærksomme på sikkerheden og 
rapportere ’tæt på hændelser’, hvilket 
også har givet det ønskede resultat i 
form af flere rapporteringer. Vi mener, 
at denne tilgang er med til at nedsætte 
antallet af uheld.

Medarbejdernes sikkerhed er en væ-
sentlig prioritet. Den indgår i de fem-
årsplaner, vi arbejder med for sikker-
hed, beskyttelse, sundhed og miljø 
(SShE). I 2012/13 har vi desværre i 
forhold til 2011/12 set en mindre 
stigning fra 4 til 7 i antallet af arbejds-
skader, som resulterer i fravær. To af de 
syv uheld skete hos leverandører, hvor 
der ikke var nogen rapporterede uheld 
i 2011/2012. Forud for dette er gået 
flere år med fald. 

Røverier er stadig en udfordring 
I 2012/13 var vi udsat for 10 røverier, 
hvilket er på niveau med markedet. Vi 
arbejder med forebyggelse bl.a. ved 
at uddanne medarbejderne i konflikt-
håndtering og ved forebyggende fysisk 
indretning af stationerne.  

når vores medarbejdere bliver udsat for 
et røveri, er det en meget ubehagelig 

oplevelse, der kan sætte dybe spor. Vi 
insisterer derfor på, at medarbejderen 
får akut psykologisk krisehjælp og min. 
én samtale med psykolog. Vi arbejder 
på at få de mest berørte medarbejdere 
tilbage på arbejde igen. hvis medarbej-
deren ikke ønsker eller er ude af stand til 
at komme tilbage på job der, hvor røve-
riet fandt sted, tilbyder vi dem genplace-
ring, så vidt geografien tillader det.

Elever og flexjobbere
Vi har igen i år uddannet elever og 
trainees og haft medarbejdere i både 
jobprøvning og praktik. Ved udgangen 
af regnskabsåret har vi 27 personer 
fastansat i flexjob, og vi arbejder løben-
de på at kunne tilpasse arbejdsopgaver, 
som sikrer fastholdelse på arbejdsmar-
kedet af mennesker med særlige behov. 

Mænd og kvinder er lige
Medarbejdernes kønsfordeling var i 
2012/13 50 procent af hvert køn. I 
den skandinaviske direktion for det 
fusionerede selskab er tre ud af seks 
funktionsdirektører kvinder, og også for 
lederteamene på vores servicestationer 
er der en næsten ligelig kønsfordeling. 
I bestyrelsen for det danske selskab er 
fordelingen fire mænd og to kvinder.

Fortsat fokus på trivsel og sikkerhed

10
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En fusion er lig med forandrin-
ger. For at hjælpe medarbej-
derne med at håndtere dem 
har vi iværksat og gennemført 
en række væsentlige indsatser. 

Det blev i 2009 annonceret, at der 
arbejdedes på en fusion mellem Q8 
Danmark A/S og OK-Q8 AB. I foråret 
2012 faldt aftalen på plads med effekt 
fra august 2012 efter godkendelse fra 
EU og konkurrencemyndighederne. 

Dette gav god tid til planlægning i både 
den svenske og den danske hR-afde-
ling, og man har derfor kunnet etablere 
et samarbejde om trivsel og integration 
fra fusionens start. Arbejdet fokuserer 
på de kontoransatte medarbejdere, da 
det kun er dette område, der berøres 
direkte af fusionen. 

nogle af vores centrale indsatsområder 
for at håndtere organisationstilpasnin-
gerne omfatter: 

• Forberedelse af vores ledere på 
hvilke nye forventninger, der er til 
dem som følge af forandringerne. 

• Fokus på, at organisationstilpasnin-
gerne skal påvirke færrest mulige 
på negativ vis bl.a. ved naturlig 
afgang og ved ikke at genbesætte 
ledige stillinger, hvor det har været 
muligt uden at kompromittere 
arbejdsmiljø eller drift.

• Sikring af, at alle medarbejderreduk- 
tioner bliver håndteret ensartet. 

• Outplacement hjælp til de direkte 
berørte. Af de syv opsagte med-
arbejdere har fem allerede fået 
anden beskæftigelse.  

• Kompetenceafklaringsforløb for 
alle interesserede medarbejdere, 
læs mere på side 12.  

Den gode ånd fastholdt 
Via tiltag som disse samt åben og ærlig 
kommunikation er det lykkes os at 
fastholde den gode ånd og fokus på 
forretningen i samarbejde med vores 
dygtige medarbejdere. Dette ses af den 
uændrede høje medarbejdertilfredshed 
i begge lande. Desuden viser en måling 
af effekterne af fusionen, at vores med-
arbejdere føler sig godt informeret og 
er trygge i forhold til, at Q8 vil håndtere 
organisationstilpasningerne på ansvarlig 
vis.

Fortsat attraktiv arbejdsplads
I det kommende år vil vi fortsat arbej-
de på at sikre, at de direkte berørte 
medarbejdere tilbydes støtte til at finde 
anden beskæftigelse.

Den nye skandinaviske hR-afdeling 
og det nyetablerede fælles CSR råd 
arbejder i fællesskab på at sikre 
yderligere fokus på kompeten-
ceudvikling, uddannelse og 
trivsel.

Vi vil dermed fastholde 
vores ambition om 
at være en attraktiv 
arbejdsplads, som 
har medarbejdere, 
der er attraktive 
på arbejdsmar-
kedet.



Fokus på uddannelse

M
ED

A
R

B
Ej

D
ER

E

Uddannelse har været i fokus 
i 2012/13 både for at styrke 
kompetencerne internt og for 
at sikre medarbejdernes værdi 
på arbejdsmarkedet. 

Q8 har i årevis haft en lav medarbejder-
omsætning på funktionærområdet. Det 
betyder, at vi har en del medarbejdere, 
der har været i Q8 i mange år. Det er 
naturligt, at denne medarbejdergruppe 
føler sig utryg ved både fusion, flytning 
og lavkonjunktur og har tænkt på, om 
det blev nødvendigt for dem at søge 
nyt job. 

På den baggrund har vi i 2012/13 
tilbudt alle vores kontoransatte med- 
arbejdere et kompetenceafklarings- 
forløb i samarbejde med rådgivnings-
virksomheden AS3 Companies. Suc-
cesen med dette har været så stor, at 
Q8 vil fortsætte med kompetenceaf-
klaringsforløb fremover uafhængigt af 
organisationstilpasningerne. 

Desuden har medarbejderne kunnet 
tage kurser i sprog, Office pakken og 
en række andre emner, der er nyttige 
på arbejdsmarkedet generelt. Vi har 
i perioden også øget budgettet til 

fritidsundervisning. På vores stationer 
har vi ligeledes tilbudt vores medarbej-
dere uddannelse, som har givet brede 
kompetencer, der efterspørges generelt 
og ikke kun i Q8. Blandt andet har vi 
i år gennemført salgsledertræning for 
samtlige ledere.

Totalt har denne fokus givet næsten 
syv uddannelsesdage pr. fuldtidsansat 
funktionær i det forløbne år. Dertil 
kommer sikkerhedsuddannelse og den 
løbende uddannelse af nyansatte på 
vores servicestationer.

12

Godt rustet til fremtiden 

Vores kontoransatte har kunnet 
vælge mellem følgende:

• Kompetenceafklaringsforløb
• Sprogkurser
• Fritidsundervisning
• Kurser i Office-pakken

Det har givet i alt 7 uddannelses-
dage pr. fuldtidsansat funktionær.
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Et kompetenceafklaringsforløb 
har fået medarbejdere i Q8 til 
at ranke ryggen og trukket de-
res skjulte kompetencer frem 
i lyset til brug i jobsøgning 
internt eller eksternt.

62 kontoransatte medarbejdere valgte i 
efteråret 2012 at takke ja til et kompe-
tenceafklaringsforløb, som Q8 tilbød 
dem grundet udsigten til at skulle 
opsige medarbejdere i forbindelse med 
fusionen. Skandinavisk hR Manager  
Berit jebjerg kalder det en succes og 
siger:

”Forløbene har gjort vores medarbej-
dere mere bevidste om deres kompe-
tencer og behov for udvikling for at 
stå godt på arbejdsmarkedet. Det har 
samtidig givet os et grundlag for sam-
men med den enkelte at målrette deres 
videre udvikling og uddannelse bedre.” 

Bredere syn på egne kompetencer
Regnskabsassistent Pia juul Steen han-
sen, som er en af deltagerne, fortæller: 

”jeg har været i Q8 siden 1984, og hvis 
du spurgte mig om, hvad jeg arbejde-

de med før forløbet, ville jeg nok bare 
have svaret, at jeg stemmer regnskaber 
af. nu er jeg blevet opmærksom på, 
at mine kvalifikationer og erfaringer er 
meget bredere, og at mit arbejde bl.a. 
også handler om at varetage proces-
ser.”  

Medarbejdere med på båden 
Q8 har samarbejdet med rådgivnings-
virksomheden AS3 Companies om 
forløbene. herfra siger kunde- og kvali-
tetschef Mette Pontoppidan: 

”hvis man undlader at støtte medarbej-
derne gennem en forandringsproces, er 
det som at forsøge at sejle en speed-
båd uden at løsne fortøjningen. Det 
har Q8 forstået og tager medarbej-
derne med på turen bl.a. ved at 
tilbyde kompetenceafklarings-
forløb. Vi oplever, at Q8 med-
arbejderne har været meget 
engagerede og virkelig har 
fået tro på, at de nok skal 
klare sig, uanset hvad 
fremtiden byder på.” 

Ryggen er ranket

Pia Juul Steen Hansen (th.) 
og Dorte Linow fra hoved-
kontoret har begge deltaget 
i et kompetenceafklarings-
forløb med rådgivningsvirk-
somheden AS3 Companies 
i forbindelse med organi-
sationstilpasningerne. Det 
har gjort det mere tydeligt, 
hvad de kan, og hvad de 
kan bruge deres kvalifika- 
tioner til. 
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Af vores leverandører kræver vi samme 
dokumentation for arbejdet med sikker-
hed og miljø som af egne ansatte. Det 
gør vi, fordi vores samarbejdspartnere 
gennem deres handlinger har betyd-
ning for, hvordan brandet Q8 opfattes.

For de leverandører, der udfører risiko-
betonet arbejdet, stiller vi krav om ud-
dannelse i sikkerhed og miljø, og vi gen-
nemfører safety-walks hos forhandlere 
og forpagtere. Vi kræver også rappor-
tering af tæt-på hændelser og ulykker 
samt dokumentation for, at de formelle 
forhold for at drive forretning er i orden.

Det er ikke muligt at komme ud i alle 
kroge af vores netværk af underleve-
randører, særligt på non-fuel området, 
men vi gør løbende en indsats for at 
følge med. Senest har vi som beskrevet 
på side 7 valgt, at al vores kaffe skal 
være Fairtrade. På den måde giver vi 
vores opbakning til bæredygtighed, 
forbedrede arbejdsforhold og indtje-
ningsmuligheder for kaffebønderne. 

Fusionen betyder nye, fælles leve-
randøraftaler og en fælles politik om 
forventninger og krav til socialt ansvar 
hos vores leverandører. Dette arbejde 
skal være på plads i løbet af 2013/14.
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Vi har skærpet vores leveran-
døraftale på rengøringsom-
rådet for at sikre, at der ikke 
anvendes ulovlig arbejdskraft. 
Egne stikprøver er blandt 
værktøjerne.  

Det er nemt nok at lave en aftale med 
en leverandør om rengøring, hvor det 
med al tydelighed fremgår, at lovens 
bestemmelser skal overholdes. Det er 
til gengæld noget mere krævende at 
sikre, at det rent faktisk også sker. På 
hovedkontoret har vi derfor etableret 
procedurer for at kontrollere aftalerne 
i praksis.

”Må jeg se dit kort?”
helt fundamentalt startede vi med at 
få bekræftet, at vores leverandør af 
rengøringsservice, De Forenede A/S, 
betaler skatter og afgifter. Desuden har 
vi initiativer, der løbende skal sikre, at 
vi ikke ufrivilligt kommer til at anvende 
sort eller ulovlig arbejdskraft. Purchase 
Manager Caroline Alfthan forklarer: 

”Rengøringspersonalet skal bære 
synlig billedlegitimation med navn 
og titel. Derudover skal de kunne 

fremvise et medarbejdernummer, og vi 
kan desuden kræve dokumentation 
for, at der er sket indberetning af 
A-indkomst og A–skat.”

Egne stikprøver 
Vi tager jævnligt stikprøver på, at ren-
gøringspersonalet har den krævede 
legimitation på sig, og at oplysninger-
ne stemmer. For Q8 er det af stor 
betydning, at vores leverandørers 
medarbejdere arbejder efter 
reglerne, og gennem vores 
stikprøver sætter vi hand-
ling bag ordene. 

Rene linjer i rengøringen



Vi har et an-
svar for, at de 
vognmænd, 
der distribuerer 
brændstof til 
servicestationer 
og store kun-
der, er bevidste 
om opgavens 
kompleksitet. 
Tillid, kontrol, 
faste procedurer 
og uddannelse 
er væsentlige 
bestanddele i re-
lationen til vores 
leverandører af 
kørselsydelser.

Risikobetonet arbejde 
kræver sin mand. Derfor 

lægger vi vægt på, at 
forholdet til vores vogn-

mænd gennemgående 
er stabilt, og vi gør meget 

ud af at styre sikkerheds-

procedurerne og give dem viden om, 
hvad der skal til for at håndtere jobbet 
forsvarligt. Vores leverandører inden for 
distribution skal leve op til de samme 
krav, som vi stiller til vores egne ansatte 
på miljø- og sikkerhedsområdet. 

Sikkerheden skal være i top
Vi holder regelmæssigt statusmøder 
med vores vognmænd og årlige SShE- 
møder (Safety, Security, health and En-
vironment), hvor vi gennemgår kvalitet 
i arbejdet og operationelle procedurer. 
Distributionschef i Q8 Carsten Mærke-
dahl siger: 

”De aftaler, vi laver med vores leveran-
dører, er baseret på, at det skal være et 
længerevarende samarbejde. Det er en 
fordel for begge parter, men også for 
sikkerheden og det samfund, vi er en 
del af, fordi det drejer sig om komplek-
se procedurer til håndtering af poten-
tielt farlige stoffer.”

Vores leverandører er forpligtet til at 
gennemføre den lovmæssige uddannel-
se, men i kontrakten er også indført, at 
der skal mere til, fx hvis der er særlige 

leveringsforhold, der kræver ekstra 
hensyn.

Årligt helbredstjek 
Uanset alder kræver vi, at vognmænde-
ne gennemgår et helbredstjek en gang 
om året. Det gør vi for at øge sikkerhe-
den. 

Den typiske frekvens for helbredstjek 
hos vores vognmænd har tidligere 
været hvert andet år, men på grund 
af et alvorligt uheld hos en af vogn-
mændene er det nu en fast del af 
samarbejdsgrundlaget, at alle chauf-
fører, der distribuerer Q8s benzin- og 
olieprodukter, minimum en gang årligt 
skal gennemgå et helbredstjek. På den 
måde sikrer vi, at leverandøren lever op 
til vores forventninger til en sund og 
frisk chauffør.

Vores brændstof i andres hænder 
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”Vores leverandører inden 
for distribution skal leve 

op til de samme krav, som 
vi stiller til egne ansatte.”
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Set i lyset af tidens klimaudfordringer 
tager vi et medansvar for såvel vores 
egen som vores kunders CO2 udled-
ning. Vi arbejder kontinuerligt på at 
reducere vores eget forbrug og på at 
gøre vores produkter mindre miljøbela-
stende. 

I 2012 har vi eksempelvis med succes 
testet et fyringsolieprodukt, der er   
100 % fossilfrit. når skattemyndighe-
derne har besluttet, hvilken afgift der 
skal pålægges dette produkt, er vi klar 
til at tilbyde det til kunderne.

Biobrændstof i benzin og diesel
Vi lever fuldt ud op til EU’s krav og 
Danmarks forpligtelser om iblanding af 
bæredygtige bioprodukter i al brænd-
stof, der anvendes til landtransport. 
Kravet er, at der samlet for benzin og 
diesel mindst skal iblandes 5,75 % 
bioprodukt målt i energi. I benzin kan 
der maksimalt tilsættes 5 % bioprodukt 
og i diesel 7 %. 

Totalt har vi i 2012/13 iblandet bære-
dygtige bioprodukter, så de udgør  
5,86 % af vores samlede salg af 
brændstoffer til landtransport, og 
således overstiger det de lovmæssige 
mindstekrav på 5,75 %. 

Klimawalks og miljørigtig vask
På vores servicestationer gennemfører 
vi klimawalks fire gange årligt i takt 
med, at årstiderne skifter. Det gør vi for 
at sikre, at eksempelvis udstyr til køl og 
varme er korrekt indstillet i forhold til 
årstidens behov. Vi er desuden i gang 
med at indføre endnu mere miljørigtige 
og vandbesparende vaskehaller og en 
ny Klima App, der hjælper medarbej-
derne med at spare på energien.

Øget aktivitet, øget energiforbrug
Der er sket en forøgelse af strømforbru-
get på vores stationer. Det skyldes dels 
en udvidelse af vores stationsnetværk, 
dels nye forretningskoncepter, som 
kræver mere energi til forarbejdning og 
køl som fx vores koncept med frisk-
smurte sandwich. Også på hovedkon-
toret har et år med et højt aktivitetsni-
veau som følge af fusionen medført et 
øget strømforbrug. Det hænger sam-
men med en opgradering af IT-systemer 
og en ændret platform. Desuden har vi 
in-sourcet en IT helpdesk-funktion med 
syv medarbejdere. 

Bedre måleparameter
Drift og service kræver et vist energi-
forbrug. når aktivitetsniveauet stiger, 
stiger forbruget også. Derfor vil vi  

fremadrettet rapportere elforbrug på 
vores stationer målt i kWh pr. solgt 
kubikmeter brændstof. Dette vil give os 
mulighed for i højere grad at sammen-
holde elforbruget med vores aktviteter. 
Målt på denne måde opnåede vi i 
2012/13 et fald på 6,34 % i forhold til 
2011/12.

Energisystemer i fremtiden

Vi er et aktivt medlem af Energi- 
og Olieforum (EOF), der med-
virker til at fremme alternative, 
bæredygtige biobrændsler og 
energibesparelser. Den over-
ordnede vision er en sikker 
vej til fremtidens energi. EOF 
arbejder blandt andet for, at 
danskerne også i fremtiden 
skal have adgang til et stabilt, 
sikkert og tilgængeligt energi-
system til transport, opvarm-
ning og erhvervsformål.



Vi gør en indsats for at reduce-
re vandforbruget i vores vaske-
haller. Hensigten er at tilføre 
et minimum af frisk vand pr. 
bilvask ved at installere mil-
jørigtige og vandbesparende 
vaskehaller. 

Som led i at minimere den samlede  
miljøbelasting er vi i gang med at 
minimere ressourceforbruget i vores 
vaskehaller. De nye af dem har biorens-
ningsanlæg og forbruger kun meget 
lidt frisk vand pr. bilvask.

Til selve vaskeprocessen forbruges 130 
liter vand, men i modsætning til for-
bruget i en vaskehal med konventionelt 
renseanlæg, bruges der ved biorense-
anlæg reelt kun 30 liter, idet de 100 
liter genanvendes. Q8 anbefaler derfor 
kunderne at spare på vandet ved at 
vaske deres biler i et af vores moderne 
vaskeanlæg med et vandforbrug sva-
rende til ca. tre fyldte gulvspande – dvs. 
væsentligt mindre end ved den manuel-
le bilvask hjemme i indkørslen. 

Smuds, salt, tungmetaller og andre 
forurenende partikler, der tilføres bilen 
under færdslen i trafikken, bortfiltreres 

og nedbrydes miljøvenligt efter vask i 
alle Q8s vaskeanlæg, da alle konven-
tionelle vaskeanlæg er forsynet med 
sandfang og olieudskiller. I vaskean-
læg med biorenseanlæg nedbrydes 
affaldsstoffer og forurenende partikler 
biologisk indenfor selve anlægget, hvil-
ket muliggør genbrug af langt største-
delen af vandet. Ved bilvask hjemme i 
indkørslen siver disse miljøfarlige stoffer 
uundgåeligt ned i jorden eller skylles 
bort i regnvandsbrønden til skade for 
miljøet. Projektleder Morten Uttrup 
siger om omstillingsprocessen:

”Vi har valgt at opgradere vaskehaller-
ne gradvist, dvs., at vi etablerer biorens-
ningsanlæg i forbindelse med nybyg-
geri, og når vi udskifter eller renoverer 
de eksisterende spildevandsanlæg. Det 
gælder både for F24 og Q8. I og med 
at vi sparer på vandet, giver omstillings-
processen også økonomisk mening for 
os. På den måde går bæredygtighed og 
forretning hånd i hånd.”  

Ren bil med minimalt sæbeforbrug 
Den sæbe, vi bruger i vaskehallerne, 
indeholder ingen miljøfarlige stoffer. 
Vi bruger så lidt som muligt til hver bil-
vask, men naturligvis lige nøjagtig nok 
til, at bilen bliver ren. 

Værn om vandet som ressource 

M
Il

jø
 &

 K
lI

M
A

17



Klima App fremmer ansvarligt energiforbrug
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En ny Klima App er med til 
at holde fokus på vores eget 
energiforbrug, fordi den er me-
get interaktiv og dermed virker 
motiverende. 

Som et førende olieselskab er vi forplig-
tet til at holde vores eget energiforbrug 
nede, både fordi det giver mening øko-
nomisk, og fordi vi ønsker at reducere 
miljøbelastningen. Det er en af grun-
dene til, at vi er ved at udvikle en Klima 
App, der nu erstatter vores Klimaskole. 

Siden 2010 har alle medarbejdere på 
Q8 Servicestationer været igennem 
Klimaskolen, et e-learning program, der 
hjælper medarbejderne med at blive 
bevidste energiforbrugere - derhjemme 
og på arbejde. Deres viden om energi-
rigtig adfærd er med til at holde Q8s 
energiomkostninger nede og skåner 
samtidigt miljøet. 

når vores medarbejdere ved, hvordan 
adfærd og vaner påvirker energiforbru-
get, kan de også rådgive kunderne om  
det, eksempelvis i forhold til at begræn-
se forbruget af brændstof. 

Interaktiv og motiverende Klima App
Den nye Klima App kan beregne med-
arbejderens personlige forbrugsmønster 
og indeholder også forslag til, hvordan 
energiforbruget kan begrænses: 

”Medarbejderen kan med sin tablet 
eller smartphone i hånden via Klima 
App’en blive opdateret med nyheder på 
klimaområdet. App’en kan også bruges 
til at konkurrere med sig selv og andre 
om at nedbringe energiforbruget,” 
siger Projektleder Morten Uttrup og 
fortsætter: 

”Det nye værktøj er meget interaktivt 
og motiverende at bruge. Desuden er 
det let at holde opdateret, hvilket er 
meget vigtigt for at sikre, at den også 
har værdi og betydning på længere 
sigt.”

Hold fast i klimatiltag
Klima App’en skal være med til at be- 
vare interessen for et ansvarligt energi-
forbrug og bidrage til, at vi holder fast i 
de energisparetiltag, der er sat i værk i 
de senere år.

”Én ting er at opnå en reduktion i fx 
elforbruget fra det første år til det næ-
ste; noget andet er at holde linjen eller 
at reducere energiforbruget yderligere. 
Det er det, vi regner med, at Klima 
App’en kan hjælpe os med,” forklarer 
Morten Uttrup. 

På sigt overvejer vi at tilbyde App’en 
i en særlig version til Q8s kunder for 
også at gøre dem mere bevidste om, 
hvordan de kan sænke deres energifor-
brug til fordel for dem selv og klimaud-
fordringerne.

Her er din klimaprofil

• Q8 er ved at udvikle en 
Klima App til medarbejdere, 
så de med en smartphone 
eller en tablet i hånden kan 
blive klogere på deres egen 
klimaadfærd, både privat og 
på job. 

• App’en kan tegne en klima- 
profil af den enkelte og 
dermed give anledning til at 
ændre adfærd.  

• Klima App’en giver adgang 
til artikler om klimatiltag, 
tips til klimavenlige indkøb 
og andre gode råd.
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FIRMAINFO

Målepunkt

Antal ansatte* 

Ansatte omregnet 
til fuldtidsstillinger*

Investeringer i 
mio. kr.*

Resultat i mio. kr.*

1.938

940

200

219

1.859

907

189

168

1.756

907

182

15

1.800

900

236

134

1.800

900

186

139

*Oplysningerne 
er en delmængde 
af den finansielle 

årsrapport der i sin 
helhed findes på Q8s 

hjemmeside

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14
Kommentar

KUNDER

Målepunkt

Elitesmiley som 
andel af stationer

Antal stationer 
med sur smiley

Kommentar

74%

n/A

79%

n/A

85%

0

100%

0

100%

0

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14

MEDARBEjDERE

Målepunkt

Arbejdsskader

Arbejdsskader m. 
fravær

79

10 Fejlrapporteret i rapport 
2011/12

Kommentar

54

4

41

7

50

0

40

0

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14

SAMFUND

Målepunkt

12

n/A

n/A

18

20%

8%

28

30%

12%

20

n/A

n/A

25

30%

30%

Kommentar

Antal  
hjertestartere 

Fuldkorn, andel 
af varenumre

Fuldkorn, andel af 
salget

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14

nyopstillede hjertestartere

Samlet for rundstykker, 
boller, franskbrød og 

rugbrød

Samlet for rundstykker, 
boller, franskbrød og 

rugbrød

COMpLIANCE

Målepunkt

7%

19

n/A

12%

17

93%

9%

12

82,8%

10%

14

100%

10%

12

100%

nyt fælles skandinavisk 
mål er 23

Udfordringer med 
registrering af svenske 

ledere og omorganisering 
har medført mindre gen-
nemførelse. Alle i den nye 
organisation indkaldes til 
kursus i maj og juni 2013 
om lovgivningen i begge 

lande mv.

Kommentar

Overordnede 
sikkerheds- og 
miljømål (som andel 

af lederteams  bonus)

Revision 1st and 
2nd party

Andel af medar-
bejdere der gen-
nemfører kurset 
Konkurrenceret

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14

19

Alle tal for 2012/13 er korrigeret til 11 måneder, idet vi har ændret regnskabsperiode.

http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
http://www.q8.dk/Service/Om%2BQ8/Aarsrapporter.aspx
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MILjØ - EGNE AKTIVITETER

Målepunkt

Rent vand pr. vask
(antal liter)

Vaskemiddel mv. 
pr. vask (antal ml) 

Spild (antal liter spildt pr. 
1 mio. m3 gennemløb)

Blandinger

Klimawalks

Elforbrug kontorer 

Elforbrug 
servicestationer 

Elforbrug kWh 
servicestationer 
(pr. solgt m3 brændstof ) 

Andel af firmabiler, 
energiklasse A og B

Safety Walks (antal)

”Tæt på” rappor-
tering (near miss - antal)

Fødevarehygiejne 
kurser (antal gennemførte)

n/A

n/A 

407

5

220

71

100

n/A

70,6%

1517

255

n/A

nyt skandinavisk mål er 2100. 
Uheld kan minimeres, men 

ikke altid undgås

Fire gange årligt pr. 
bemandet station

2011 = indeks 100

Målt mod året før er det 
en besparelse på 6,34 %. 
Skyldes flere F24 stationer 
samt konvertering fra Q8 

til F24

Ombytninger af biler pga. 
organisationsændringer har 
ikke gjort optimering muligt

nyt skandinavisk mål er 
2000

nyt skandinavisk mål er 400

Da alle stationer er 
ombygget, bliver der et 

mindre behov fremadrettet

Kommentar

n/A

n/A 

424

2

510

69

93

n/A

71,6%

1808

264

755

104

45 

0

2

263

67

93

66,1

76,1%

1583

344

755

n/A

n/A

2392

2

440

65

90

n/A

90%

1000

180

621

102

45 

2000

0

440

63

88

64,6

90%

1000

180

516

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14

20

MEDARBEjDERE

Målepunkt

Røverier 

Arbejdsskader m. 
fravær pr. 200.000 
arbejdstimer

Fravær (pga. sygdom)

Uddannelse 
(dage pr. funktionær)

Medarbejderom-
sætning, fuld tid

Medarbejderom-
sætning, deltid

Tilfredshed

Kvinder i medar-
bejderstyrken

Kvinder i leder-
stillinger

Sikkerhedsuddan-
nelse, timer pr. 
medarbejder 

Flexjobbere (der er 
fastansat og ikke længere i 
jobprøvning)

30

1,11

2,3%

2,8

17,9%

45,3%

3,03

45%

47,5%

8

24

Sikkerhedsforanstaltninger 
på servicestationer 

forbedret 

To af syv uheld skete hos 
leverandører 

nyt skandinavisk mål er 0,75

Salgstræning på stationer 
og øget træning i sprog 

m.v. på hovedkontor

Forventet øget omsætning  
næste år pga. fusion og 

flytning

Bemærk ændret 
undersøgelsesstruktur i 

2012/13 pga. fusion

Større andel af kvinder i 
stationslederjob men færre 
kvinder i mellemlederroller

nyt skandinavisk mål er 3,5

Forventning om færre 
pladser pga. fusion og 

stationslukninger

Kommentar

17

0,47

3,01%

4,3

18,9%

43,7%

n/A

46%

45,6%

7,9

29

10

0,94

2,8%

7

11%

47%

3,1

53%

46%

7,1

27

n/A

0,86

3%

4

15%

40%

3,2

50%

50%

6

25

n/A

0,63

3%

4

20%

40%

3,2

50%

50%

6

25

Resultat

2010/11
Resultat 

2011/12
Resultat 

2012/13
Mål 

2012/13
Mål 

2013/14
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Q8 Danmark A/S er del af en ny skan-
dinavisk organisation efter sammen-
lægningen mellem Q8 i Danmark og 
OK-Q8 AB i Sverige i 2012. Sammen er 
vi blevet Skandinaviens største brænd-
stofleverandør med over 1.100 ser-
vicestationer i Danmark og Sverige. 

I Danmark har vi et netværk af 240 
servicestationer, hvoraf 115 er ube-
mandede F24-anlæg. Dertil kommer 32 
IDS (International Diesel Service) anlæg 
til lastbiler og busser rundt omkring i 
landet, der er tilgængelige alle dage 
året rundt 24/7. I 2012/13 havde vi en 
nettoomsætning på DKK 5,9 mia.

Det nu fusionerede selskab blev opret-
tet i 1981 og er et dansk aktieselskab 
delvist ejet af Kuwait Petroleum Inter-
national, der igen ejes af den kuwaiti-
ske stat, og af svenske OK. 

Forretningsområder
Vi sælger olieprodukter som fx fyrings-
olie, smøreolie og brændsel til kunder 
inden for landbrug, transportindustri, 
søfart, værksteder og villavarme til 
privatpersoner. 

De olieprodukter, som vi bruger til 
brændstof, køber vi på det åbne 
marked, og langt størstedelen af 
dem stammer fra nordsøen. Vores 
smøremidler er derimod fremstillet af 
kuwaitisk olie, som på grund af sit høje 
indhold af paraffiner er særlig velegnet 
til smøreolier.

Udover olieprodukter driver vi også 
detailhandel med dagligvarer, kiosk-
produkter og måltidsløsninger på vores 
servicestationer, hvoraf 110 har imple-
menteret butikskonceptet QVIK TO GO.

Medarbejdere og organisation
Vi har ca. 1.800 medarbejdere i 
Danmark, som primært arbejder på 
de mange servicestationer rundt 
omkring i landet og på hovedkon-
toret. 

På servicestationerne hånd- 
terer medarbejderne en lang 
række opgaver inden for 
salg, service, varedispo-
nering og implemente-
ring af nye koncepter. 
På hovedkontoret 

håndteres alle typer salgsopgaver 
inklusive marketing, markeds-
analyse og distribution, men 
også andre supporterende 
opgaver såsom kunde- 
service og generel 
administration.



Q8 Danmark A/S
Banevænget 13 3460 Birkerød
Telefon 70 12 45 45
www.Q8.dk

hvis du har spørgsmål vedr. CSR i Q8, kan du kontakte 
Skandinavisk hR-Chef Berit jebjerg på br@q8.dk

http://www.Q8.dk
mailto:br@q8.dk

