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Bæredygtig udvikling er en langsigtet proces. Derfor har 
vores strategi og mål et langt tidsperspektiv. Vi vil ved hjælp 
af indikatorer løbende følge fremskridt for derved at sikre, at 
vi bidrager til en bæredygtig udvikling.

Vores nye strategi
Vi vil reducere vores miljøpåvirkning og skabe en positiv 
indvirkning på samfundet på en økonomisk og ansvarlig måde.

Vores nye overordnede mål
• Vi vil være i Top 50 på Universums ”Most Attractive 

Employer” inden 2025
• Vi vil være i Top 50 på ”Sustainable Brand Index” inden 

2025
• Vi vil reducere vores CO2e-udledning med 20 % inden 

2030 pr. solgt m3 produkt (basisår 2014/15).

Læs mere om vores nye strategi og mål i afsnit 2 – 
Interessenter, strategi og mål. 

I 2016/17 har vi udviklet en ny strategi 
for bæredygtighed med tre overordnede 
mål, som er knyttet til FN’s globale mål 
for bæredygtig udvikling 

Årets resultater

Årets vigtigste resultater

Ny strategi 
Vi har lanceret en ny strategi for 
bæredygtighed og mål knyttet til 
FN’s bæredygtighedsmål

Energi
Vores energianvendelse er siden 
2014/15 blevet reduceret med 8,6 %

Sociale initiativer
Vi har sponseret 1.152 Solvatten 
beholdere, som giver rent vand til 
flere end 7.000 mennesker i Uganda

Sustainable Brand Index
Vi er placeret på Sustainable Brand 
IndexTM som nr. 1 i vores branche i 
Sverige

CO2e 
Vores CO2e udledning er siden 
2014/15 blevet reduceret med 24 %

Medarbejdertilfredshed
Vores index for medarbejder-
tilfredshed er steget til 3,12

Økonomisk resultat
Bedste økonomiske resultat nogensinde
på 960 MSEK
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Transportmidler har bygget bro mellem mennesker og 
mellem kontinenter. Men i dag spiller vores branche også en 
central rolle i at reducere klimaforandringer. Transport udgør 
cirka 30 % af den samlede CO2e-udledning, og de fleste 
eksperter spår, at denne andel vil fortsætte med at stige frem 
til 2020.

Vores branche er altså med til at skabe muligheder, samtidig 
med at den er en del af problemet. Vi må derfor vise, hvad 
vi kan bidrage med, når fossile brændstoffer skal udfases og 
erstattes af bæredygtige alternativer. Dette er vores måske 
største udfordring nogensinde, men samtidig muliggør det 
nye løsninger. Hos OKQ8 Scandinavia er vi fast besluttet på 
at være en del af løsningen. Det skal både ske via egne tiltag 
og i samarbejde med bilproducenter, brændstofproducenter, 
politikere, myndigheder, frivillige organisationer, nationer – 
og ikke mindst kunder. Sammen bliver vi en vigtig aktør, der 
kan påvirke politiske beslutninger og sætte skub i udviklingen. 
Samtidig har vi den nødvendige muskler til at gennemføre 
vigtige ændringer. 

Hos OKQ8 Scandinavia ser vi udfordringer som muligheder. 
Vi kan bidrage til en mere bæredygtig verden, samtidig med 
at vi fastholder og udvikler vores rolle i samfundet og vores 
position på markedet. Takket være vores størrelse kan vi 
påvirke mange mennesker, så de vælger mere bæredygtige 
alternativer. Desuden har vi den fornødne gennemslagskraft 
til at sætte skub i udviklingen. Vi stiller store krav til vores 
leverandører og efterspørger gode og bæredygtige produkter.

Eftersom vi ikke selv fremstiller produkter, kan vi hurtigt 
omstille os og tilpasse vores sortiment. Når den dag kommer, 

hvor vi vælger helt at gå væk fra fossile brændstoffer, skal vi 
via andre løsninger fortsat være relevante og gøre det muligt 
for mennesker at være i bevægelse. Det gælder, uanset 
hvordan vi i fremtiden vælger at komme fra et sted til et 
andet. 

Men for os handler bæredygtighed om mere end klima og 
miljø. Hvis vi fortsat skal være en vigtig aktør på markedet, 
er vi nødt til at være en bæredygtig virksomhed inden for 
alle områder. OKQ8 Scandinavia skal være en attraktiv 
arbejdsgiver, der giver medarbejdere mulighed for at udvikle 
sig. En arbejdsplads, hvor man trives og er stolt af, hvad vi 
står for og udretter. Og vi skal være det selvfølgelige valg 
for vores kunder. En langsigtet bæredygtig tankegang, hvor 
summen af alle dele giver en progressiv virksomhed, der 
trives.

Implementering af store ændringer kræver, at der træffes 
de rette politiske beslutninger. Globale aftaler som Agenda 
2030 og Paris-aftalen støtter og driver udviklingen af 
bæredygtig transport. På nationalt plan har både Danmark 
og Sverige fastsat mål om en fossilfri bilflåde senest i 
henholdsvis 2050 og 2030. Men indsatsen stopper ikke der. 
Vores politikere har nu en unik mulighed for at tænke stort og 
kreativt. De beslutninger, der træffes nu, kan gøre en enorm 
forskel og være med til at skabe en bæredygtig fremtid. 

Med årets bæredygtighedsrapport ønsker vi at tydeliggøre, 
hvordan vi kan bidrage til at mindske miljøpåvirkningen og 
bidrage poitivt til samfundet positivt. Det skal ske, samtidig 
med at vi sikrer økonomisk vækst.

Brændstofindustrien har i mange år spillet 
en vigtig rolle i menneskers liv og har i vidt 
omfang bidraget til såvel samfundsudvikling 
som demokratisering i verden 

Udfordringer bliver 
til muligheder
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Som en af Skandinaviens ledende aktører inden for  
brændstof er vi en del af problemet som følger ved brug af 
fossile brændstoffer. Vores position og størrelse indebærer, 
at vi kan og skal tage ansvar. Samtidig indebærer det også 
større muligheder for at påvirke. 

Det har vi taget til efterretning hos OKQ8 Scandinavia. 
Vi skal være med til at gøre opmærksom på problemet, 
men også se muligheder og fokusere på løsninger. For 
os er bæredygtighed ikke bare en smuk tanke, men også 
nødvendigt for vores overlevelse. Vi har gjort bæredygtighed 
til en integreret del af vores virksomhed, og til en prioritet i 
alt, vi foretager os.

Vi tager udgangspunkt i FN’s ti principper for 
samfundsansvar (Global Compact). Det indebærer, at vi 

praktiserer bæredygtighed på alle niveauer, og at vores 
medarbejdere er involveret og bidrager via deres daglige 
arbejde.

Mål og aktiviteter
Ud af FN’s 17 bæredygtighedsmål har vi valgt at fokusere 
på disse tre områder: Mindre ulighed, Bæredygtige byer & 
lokalsamfund og Klimaindsats. Samtidig har vi udviklet tre 
nye langsigtede mål, som er koblet til de tre FN mål:

• Vi vil være i Top 50 på Universums ”Most Attractive 
Employer” inden 2025

• Vi vil være i Top 50 på ”Sustainable Brand Index” inden 
2025

• Vi vil reducere vores CO2e-udledning med 20 % inden 
2030 pr. solgt m3 produkt (basisår 2014/15).

Som en stor virksomhed indenfor 
brændstof branchen har vi et ansvar for 
at påvirke samfundet i en positiv retning

OKQ8 Scandinavia 
– en drivkraft for 
bæredygtighed Bæredygtighed i praksis

Det er en naturlig del af vores bæredygtighedsarbejde, 
at vi aktivt arbejder på at mindske vores og verdens 
klimapåvirkning. Siden 2014/15 har vi mindsket vores CO2e-
udledning med 24 % pr. solgt m3 produkt og mindsket vores 
energianvendelse med 8,6 % pr. solgt m3 produkt.

Vi bidrager også til at sætte skub i udviklingen for øget 
bæredygtighed ved at fokusere på og promovere brug af 
bæredygtige alternativer. Biobrændstoffet HVO er nu det 
mest efterspurgte alternativ, og sammen med E.ON gør 
vi det nemmere at indføre flere el-biler takket være flere 
ladestandere til vores kunder.

Et andet område, vi har fokus på, er vores satsninger inden 
for social bæredygtighed. Det er vores mål at være en 
arbejdsplads med ligestilling og med medarbejdere, der 
trives og udvikles, og hvor forskellighed værdsættes. Vi vil 
være en virksomhed med en inkluderende kultur, der hjælper 
til at mindske eksklusion og bidrager til mangfoldighed.

Jeg er utrolig glad for, at vi i løbet af året har kunnet 
hjælpe mennesker på flugt ved blandt andet at tilbyde 
praktikpladser og skabe jobs, der bidrager til at integrere 
nyankomne i samfundet. I år skænkede vi desuden en 
julegave til organisationen Fryshuset ´s arbejde i København 
og Stockholm. Det var endnu et tiltag, der havde til formål at 
bidrage til mindre eksklusion blandt unge. 

OKQ8 Scandinavia – en selvfølgelig del af samfundet 
Vores grundlæggende filosofi er at gøre det muligt for folk at 
være i bevægelse. I dag er det mere aktuelt end nogensinde 
før, fordi stadig flere deles om begrænsede områder i voksende 
byer. Ved at tilpasse vores virksomhed og vores udbud 
skal vi blive et naturligt indslag i bymiljøet. Vi skal være en 
bæredygtig partner, der gør livet lettere for mennesker i deres 
hverdag. Et konkret eksempel er vores brændstoffri station, 
som åbnede i Stockholm centrum i sommeren 2016. Her 
fokuserer vi på storbykunden, som vil leje en bil, pumpe sin 
cykel eller købe morgenmad på vej til arbejde.

Nuværende og fremtidige udfordringer påvirker vores 
fremtid på en måde, som vi ikke kan forudsige. Dette berører 
hele OKQ8 Scandinavias forretningsstrategi, som derfor 
er under konstant udvikling for at møde udfordringer som 
klimaforandringer, urbanisering og mobilitet, en voksende 
middelklasse, begrænsede naturressourcer, digitalisering og 
elektrificering samt udfasning af fossile brændstoffer. 

Vi vælger at betragte store, men motiverende udfordringer 
som muligheder. De får os til at fortsætte med at udvikle 
nye metoder til at forholde os til bevægelse. Med den rette 
indstilling og de rette værdier kan vi sammen med vores 
kunder og ansatte, branchekolleger, forskere og politikere finde 
de rigtige løsninger. 

Steffen Pedersen
Adm. Direktør, OKQ8 Scandinavia

FN’s tre bæredygtighedsmål vi vælger at fokusere på
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Interview:  
Jacob Stahl Otte,  
Direktør, Energi-  
og olieforum, EOF

Hvilken eksistensberettigelse har brændstof-
branchen fremover?
’En høj grad af mobilitet er en forudsætning for 
det moderne samfund, og høj mobilitet kræver 
store, stabile og sikre leverancer af energi. I dag 
består den energi primært af benzin, diesel og 
biobrændstoffer. Men fremover kommer bilerne 
til at køre på forskellige former for energi i takt 
med, at vi omstiller energiforbruget i mere 
bæredygtig retning. Som distributører af energi 
kan branchen håndtere næsten alle former 
for transportenergi, og man har erfaringen og 
løsningerne til effektivt og fleksibelt at tilpasse sig 
transportens energiforsyning, efterhånden som nye 
energiformer bliver tilgængelige og efterspurgt af 
forbrugerne. Det gælder, uanset om det drejer sig 
om biobrændstoffer, el, gas eller noget helt fjerde.’

Hvordan kan brændstofbranchen være en del 
af løsningen for store globale udfordringer?
’Transport medfører CO2e-udledning, der er en kilde 
til global opvarmning. Branchens store udfordring 
som distributører af brændstof er at levere de 
produkter, der efterspørges i dag, samtidig med 
at man skuer fremad og afprøver nye grønne 
energiformer, som kan blive en del af fremtidens 
løsning. Branchen bidrager til at gøre omstillingen 
og distributionen af de nye energiformer så 
effektiv som muligt, men søger også at for deltage 
i debatten om de overordnede klimamålsætninger 
med den viden og erfaring, som branchen 
repræsenterer.’

’Ingen ved med sikkerhed, hvilken energi, biler 
kommer til at køre på i fremtiden. Men vi forventer, 
at der bliver tale om en gradvis udvikling mod 
de nye energiformer. Én ting er dog helt sikkert: 
Fremtidens løsninger kan kun findes ved samarbejde 
på tværs af brancher og landegrænser.’

Dette initiativ er en del af vores arbejde for at bidrage til 
FN’s globale mål om at mindske ulighed. Som første skridt 
donerer vi godt 200.000 kroner til Fryshusets projekter 
i Sverige og Danmark. Gaven skal omsættes til konkrete 
investeringer, der mindsker ekslusion og giver unge i Sverige 
og Danmark håb for fremtiden.

I Sverige vil vi ud over investeringer i idræt og musik også 
skabe de nødvendige forudsætninger for, at Fryshuset kan 
inkludere flere unge nyankomne i deres arbejde i Stockholm-
regionen. I Danmark bliver vi en vigtig samarbejdspartner i 
Fryshusets etablering i landet. Vi hjælper blandt andet med 
at muliggøre udviklende aktiviteter, som øger selvværdet hos 
unge piger.

OKQ8 Scandinavia har i år indledt 
et samarbejde med Fryshuset for at 
mindske eksklusion blandt unge 

Initiativer, som giver
unge håb for fremtiden
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Interessenter, 
strategi og mål

Identificering og  
prioritering af aspekter

Input fra 
interessenter

Væsentligste  
aspekter

Sustainability 
rapport

Strategi og mål

Interessentdialog & 
væsentlighedsanalyse

Via en væsentlighedsanalyse har vi nøje gennemgået alle 
dele af vores virksomhed. Dermed har vi været i stand til 
at danne os et samlet overblik over vores måske vigtigste 
udfordringer. 

Vi ser vores bæredygtighedsarbejde som en kompleks 
udfordring. Det er ikke tilstrækkeligt med enkeltstående 
tiltag. Bæredygtighed skal gennemsyre hele virksomheden, 
og der skal tages højde for mange forskellige faktorer. 
Ud over klimapåvirkning skal vi blandt andet også 
være opmærksomme på vores interessenters behov, 
forretningsmæssige risici og muligheder samt tendenser i 
vores omverden. Vi har gennemført en væsentlighedsanalyse 
i hele virksomheden for at få et tydeligt helhedsbillede af, 
hvilke udfordringer og muligheder vi står over for. Til det 
formål har vi fået hjælp fra interne eksperter samt indhentet 
input fra vores interessenter.

Væsentlighedsanalysen vejleder os i vores 
bæredygtighedsarbejde. Den viser blandt andet, om vores 

bæredygtighedsstrategi og mål er tilstrækkelige og vejleder 
os i vores rapportering. 

Identificering og prioritering af aspekter
Vi har defineret de økonomiske, miljømæssige og sociale 
aspekter, der har størst betydning for såvel vores virksomhed 
som vores interessenter. 

Væsentlighedsanalysen bygger på en dialog med vores 
interessenter samt vores egen interne vurdering af vigtige 
områder. OKQ8 Scandinavias Sustainability-råd, som består 
af repræsentanter fra hele virksomheden, har udarbejdet en 
indledende liste med aspekter. 

Den er lavet ud fra en vurdering af, hvilke forhold der har 
betydning for virksomheden, medarbejderne, samfundet 
og interessenterne. Ud fra Sustainability-rådets og 
interessenternes evaluering af listen har vi derefter prioriteret 
vores mest væsentlige aspekter. 

Vi har det som vores mål at skabe et 
effektivt, langsigtet bæredygtighedsarbejde, 
der også gavner vores virksomhed 

Vores strategi for en 
bæredygtig virksomhed
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Dermed sikrer vi, at vores bæredygtighedsarbejde er relevant 
og går i den rigtige retning. Dialogen med vores interessenter 
er først og fremmest sket via individuelle interviews med 
repræsentanter fra de relevante interessentområder. De har 
prioriteret de aspekter, der har størst betydning for dem, og 
har samtidig bidraget med deres overordnede holdning til 
retningen for OKQ8 Scandinavias bæredygtighedsarbejde.

Bæredygtighedsområdets mange komplekse 
problemstillinger kræver både helhedsperspektiv og målrettet 

kompetence. Vi har derfor indført en systematisk, løbende 
dialog med vores interessenter, som bidrager til forståelse af 
vores påvirkninger og vores muligheder for bæredygtig vækst. 
Denne fremgangsmåde sikrer, at alle relevante synspunkter 
og perspektiver er repræsenteret, og at vi får feedback og 
input til vores initiativer, aktiviteter og præstationer inden for 
bæredygtighed. Resultatet hjælper os med at fokusere vores 
indsats i den rette retning.

Vi er i tæt dialog både med de aktører, 
der påvirker, og de, der påvirkes af vores 
virksomhed – dvs. vores interessenter 

Hvad siger vores 
interessenter

Vores vigtigste intressenter

• Kunder
• Medarbejdere
• Ejere
• Samarbejdspartnere
• Politikere
• Branche organisationer

• Myndigheder
• NGO’s
• Leverandører
• Medier

I dialogen med vores interessenter blev nogle cen-
trale punkter berørt, som vi vil adressere og svare på.

Spørgsmål
´Det må være en stor udfordring at være i brændstof- og 
oliebranchen og arbejde med sustainability – hvordan 
håndterer I det og fremtidens krav til en bæredygtig 
transportsektor?´

Vores svar
´Vi er klar over den påvirkning vores branche har på 
omverdenen. Som brændstofvirksomhed har vi specielt 
et ansvar for at reducere klimapåvirkningen. Samtidig er 
transport grundlæggende for udviklingen af vores samfund, 
og behovet bliver ikke mindre. For at vi kan være en relevant 
virksomhed i fremtiden kræver det, at vi er med og bidrager 
konkret og aktivt til en bæredygtig udvikling af brændstoffer. 
Det gør vi på flere niveauer – blandt andet gennem 
samarbejde med andre vigtige virksomheder og ved at stille 
krav til udvikling hos vores leverandører.´

Spørgsmål
´Hvilken position har OKQ8 Scandinavia i den hurtige 
omstilling til en fossilfri transport sektor, som kræves for 
at opnå temperaturmålet i Paris-aftalen?´

Vores svar
´Som en virksomhed indenfor brændstofbranchen har vi et 
stort ansvar for at bidrage til at klimamålet nås. Eftersom 
vi ikke selv producerer nogen produkter, er vi fleksible og 

kan hurtigt omstille os og tilpasse vores sortiment efter ny 
innovation. Vi vil være med til at drive udviklingen og løse 
udfordringerne. Dette kræver at udviklingen foregår i alle 
dele af samfundet, så der findes køretøjer, som kan håndtere 
nye typer af brændstoffer. Hvis vi arbejder sammen med 
andre brancher, politikkere, forskere og det civile samfund 
kan vi sammen skabe løsninger og nå temperaturmålet.´

Spørgsmål
´Hvordan muliggør OKQ8 Scandinavia, at vi som kunde 
kan omstille os til klimasmarte køretøjer?´ 

Vores svar
´Vores ambition er at tilbyde så bæredygtige alternative 
som muligt til vores kunder. Det gør vi ved at udvikle et bredt 
udbud af biobrændstoffer og øge andelen af fornybare 
brændstoffer. Vi opfordrer til udvikling hen imod helt 
bæredygtige brændstoffer og samarbejder med vigtige 
aktører for at nå dette så hurtigt som muligt.´

Spørgsmål
´Hvordan sikrer I tilgang til brændstoffer – en vigtig 
samfundsopgave – i katastrofesituationer?´

Vores svar
´Transport er afgørende for, at vores samfund kan fungere, i 
såvel dagligdagen som i krisesituationer. Vi har veletablerede 
rutiner for forskellige typer af kriser. Så længe sikkerheden 
tillader det, holder vi tilgængeligheden af brændstoffer åben 
og har reserveplaner ved eksempelvis strømafbrydelse.´

Påvirkninger og udfordringer er muligheder

Bærdygtige løsninger
Bidrage til en mere bæredygtig 
transportsektor og skabe en positiv 
indvirkning på samfundet

Bærdygtig indkøb
Støtte udviklingen af bæredygtige 
produkter

Bærdygtig drift
Reducere vores eget fodaftryk



Vores fælles fremtid  -  Sustainability Rapport 2016/17 Vores fælles fremtid  -  Sustainability Rapport 2016/17-16- -17-

Vores bæredygtighedsarbejde består både af dele, som vi 
kan påvirke og dele, som vi ikke kan påvirke. Tendenser i 
vores omverden hører til den del, vi ikke kan påvirke, men i 
stedet skal finde bæredygtige metoder til at forholde os til. 
Megatrends er blandt andet klimaforandringer, urbanisering 
og mobilitet, ressource begrænsninger, en voksende 
middelklasse samt digitalisering og elektrificering.

Vores egen klimapåvirkning er derimod noget, vi i høj grad 
kan påvirke. Vi har identificeret de områder, vi skal fokusere 
på og prioritere, og vores bæredygtighedsindsats kan derfor 
være effektiv. Desuden sikrer vi, at den er i overensstemmelse 
med vores interessenters behov og tager hensyn til risici for 
virksomheden, samtidig med at den hjælper os med at vende 
udfordringer til muligheder.

Kombinationen af Sustainability-rådets og vores 
interessenters vurdering af aspekterne fortæller os, hvor vi 
skal prioritere vores indsats og sætte mål. 

Vores væsentligste aspekter
• Klimaforandringer
• Biodiversitet, areal anvendelse og oprindelse
• Luftkvalitet
• Politiske beslutninger
• Nye forretningsområder
• Arbejdsmiljø og sundhed for medarbejdere og kunder

Vores væsentlighedsanalyse 
tydeliggør, hvor vi skal fokusere vores 
bæredygtighedsindsats, samt hvordan vi 
skal prioritere for at opnå størst effekt

Hvad vi 
prioriterer højst

Væsentlighedsanalyse

OKQ8 Scandinavias prioriteringer

Interessenternes prioriteringer

Forretningsetik

Bæredygtige stationer

TransperencySecurity

Ansvarlig leverandørkæde

Spild og lækage
Luftkvalitet

Biodiversitet 
og areal 
anvendelse

Klimaforandringer

Politiske beslutninger

Nye forretningsområder
Arbejdsmiljø og sundhed

Vandanvendelse

Public relations
Støj

Varemærkeopfattelse

Kundetilfredshed

Ressource
begrænsninger

Madsortiment

Cirkulør økonomi
Partnerskaber

Talent management

Menneske-
rettigheder

Diversitet

Bredt sortiment 
af brændstoffer

Lav prioritet

Høj prioritet

Høj prioritet

Vores væsentlighedsanalyse guider os ved udvikling  
af vores strategi og mål for bæredygtighed

Input til strategi og mål
Vores Sustainability råd udarbejder anbefalinger for strategi, 
mål og aktiviteter inden for vores bæredygtighedsarbejde.
Rådets anbefalinger baseres på væsentlighedsanalysen, 
øvrige synspunkter fra interessenter, vores egen påvirkning 
samt risici og muligheder. Når virksomhedens ledelse 
derefter skal træffe en beslutning, tages der også hensyn til 
målene for den del af virksomheden, der er miljøcertificeret i 
henhold til ISO 14001. 

Strategien og målene går hånd i hånd med vores overholdelse 
af FN’s Global Compact. De 10 principper giver os retningslinjer 
for, hvordan vi skal arbejde med menneskerettigheder, 
arbejdsvilkår, miljø og antikorruption i forbindelse med vores 
bæredygtighedsmål. Principperne stemmer overens med vores 
egne værdier, og vi tager udgangspunkt i dem i forbindelse med 
en række forskellige beslutninger.
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Vi vil være bæredygtige på langt sigt. Desuden vil vi, ved at 
vise vejen, også inspirere andre til at følge efter.

Vi er overbeviste om, at vi som aktør inden for brændstof 
og tjenesteydelser spiller en vigtig rolle for den bæredygtige 
udvikling af vores samfund. I en verden, hvor mennesker 
bliver stadig mere mobile, ser vi flere muligheder for at skabe 
positive værdier, som opvejer de negative. Vi vil hjælpe vores 
kunder med at agere bæredygtigt ved at tilbyde bæredygtige 
tjenester og produkter, samtidig med at vi mindsker vores 
egen påvirkning på omverdenen. 

Fornyet strategisk retning
I løbet af året har vi vedtaget en ny bæredygtighedsstrategi 
med overordnede mål for OKQ8 Scandinavia. Den indebærer, 

at vi skal fremme udviklingen af bæredygtige produkter, 
mindske vores eget fodaftryk og bidrage til en mere 
bæredygtig transportsektor og skabe en positiv indvirkning 
på samfundet.

De overordnede mål er direkte knyttet til FN’s globale mål 
for bæredygtig udvikling. Vi har udvalgt tre af FN’s mål, hvor 
vi kan se, at vi for alvor kan gøre en forskel. Vi vil mindske 
ulighed, bidrage til fremtidens bæredygtige samfund og 
bekæmpe klimaforandringer. 

Der er derefter blevet fastsat delmål for de respektive 
prioriterede aspekter i henhold til væsentlighedsanalysen.
En oversigt over vores mål for bæredygtighed findes i afsnit 8 
Tabeller.

OKQ8 Scandinavias bæredygtigheds-
strategi og mål bygger på en omfattende 
analyse af virksomheden 

Bæredygtigheds-
strategi og mål

Strategi

Vi vil reducere vores miljøpåvirkning og 
skabe en positiv indvirkning på samfundet 
på en økonomisk og ansvarlig måde

Udfordringer
Ulighed i og mellem lande  
skal reduceres

Byer og lokalsamfund skal gøres 
indkluderende, sikre, robuste  
 og bæredygtige

Klimaforandringer og deres 
konsekvenser skal bekæmpes

Mål og muligheder

Vi vil være i Top 50 på Nordic´s Most 
Attactive Employer ranking i 2025

Vi vil være i Top 50 på Sustainable Brand 
Index i 2025

Vi vil reducere CO2e med 20 % i 2030 pr. 
m3 solgt produkt (basisår 2014/15)

Vär gemensamma framtid  -  Sustainability Rapport 2016/17 -19-
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Vi har mange og høje kriterier for såvel leverandører som 
produkter, og blandt andet bæredygtighed, kvalitet og pris er 
afgørende for vores valg.

Vi har udarbejdet en indkøbspolitik, der styrer vores indkøb og 
aftaler. Derved sikrer vi, at alle varer og tjenesteydelser hos 
OKQ8 Scandinavia lever op til vores høje  krav. I vore indkøb 
skal der altid tages hensyn til etik samt miljø-, sundheds- og 
sikkerhedsmæssige aspekter.

Indkøbspolitikken beskriver blandt andet
• Hele indkøbsprocessen, fra planlægning til gennemførelse 

og opfølgning
• Vores krav til etik for alle forretningsmæssige relationer
• Vores krav til sociale og miljømæssige forhold for 

leverandører (i henhold til vores Code of Conduct)
• Krav til kvalitet, pris, leveringstider og øvrige leveringsvilkår

• Betydningen af pålidelige, kvalificerede og økonomisk 
stærke leverandører

• Betydningen af langsigtede forretningsrelationer
• Vigtigheden af at tage hensyn til en vares eller 

tjenesteydelses påvirkning på sikkerhed, sundhed og miljø (i 
henhold til vores ledelsessystem for Security, Safety, Health 
og Environment (”Sådan gør vi”). Ved indkøb af varer eller 
tjenesteydelser, der påvirker disse faktorer i væsentlig grad, 
skal der foretages en leverandørvurdering. 

Fokus på vores største påvirkning
Brændstof udgør den største udfordring i hele vores 
leverandørkæde. Det er disse produkter, der har den største 
påvirkning på miljø, samfund og økonomi. I dette kapitel 
fokuserer vi derfor på vores brændstoffer, hvad vi som 
virksomhed gør for at mindske vores miljøpåvirkning, og 
hvordan vi kan skabe en positiv indvirkning på samfundet.

Indkøb af varer og tjenesteydelser hos OKQ8 
Scandinavia skal igennem en grundig og kritisk 
udvælgelsesproces før godkendelse 

Bæredygtigt 
indkøb

Fosile råvarer

Fornybare råvarer

Vores leverandørkæde

Som brændstofvirksomhed skal vi kende vores produkters 
oprindelse for at sikre acceptable miljø- og arbejdsforhold. 
Set ud fra et bæredygtighedsperspektiv er det først og 
fremmest vores fossile brændstoffer, der medfører en række 
forskellige risici. Derfor arbejder vi hele tiden på at forbedre 
sporbarheden i vores leverandørkæde.  

Vores direktleverandører har hovedsæde i Europa, og vi er i 
tæt dialog for at sikre, at de følger vores Code of Conduct for 
leverandører og FN’s Global Compact. Vores leverandørkæde 
for fossile brændstoffer er kompleks og består af syv trin, 
inden produktet når frem til kunden. Fordi vi ikke selv driver 
raffinaderier, kommer vi relativt sent ind i kæden. Det 
betyder, at arbejdet med at kontrollere vores leverandører er 
ekstra omfangsrigt, men også ekstra vigtigt.

Der findes i dag ingen tydelige og lovmæssige krav angående 
sporbarhed for råvarer, når det gælder fossile brændstoffer. 
Hos OKQ8 Scandinavia kræver vi dog, at vores leverandører 
skal risikovurdere og evaluere deres underleverandører ud 
fra både deres egen og vores Code of Conduct. Ud over 
den kontrol, vi selv udfører, bruger vi også en uafhængig 
tredjepart til revision af vores leverandører. En af vores 
prioriteter er at sikre, at vores leverandører også stiller krav til 
deres leverandører på tilfredsstillende vis. 

Vi er endnu ikke nået til vejs ende med fuld og åben 
sporbarhed i den fossile værdikæde. Vores leverandører ved 
ofte, hvilke lande olien kommer fra, men i slutproduktet er 
råvarerne blandet og kommer fra flere forskellige steder. 
Vores leverandører indkøber hovedsageligt råolie fra Rusland 
og Nordsøen. 

Bæredygtige brændstoffer
Vi vil være med til at drive udviklingen for at få flere 
bæredygtige alternativer, og derfor arbejder vi på at kunne 
tilbyde fornybare brændstoffer i så vid udstrækning som 
muligt. Jo flere fornybare brændstoffer, der efterspørges og 
bruges af vores kunder, jo mere reduceres CO2e-udledningen 
og vores miljøpåvirkning mindskes ligeledes. 

For biobrændstof er der tydelige regler for, hvad der anses 
for at være bæredygtigt brændstof 1). Alle vores leverandører 
af biobrændstof er certificerede i henhold til et af EU-
kommissionens frivillige systemer eller godkendt i henhold 
til et af medlemsstaternes nationale systemer, som f.eks. 
ISCC (International Sustainability and Carbon Certification 
System). Det betyder for eksempel, at producenter af råvarer 
skal have systemer og aktiviteter, som sikrer biologisk 
mangfoldighed samt andre miljømæssige og sociale forhold. 

OKQ8 Scandinavia tilbyder fire slags biobrændstof, som er 
iblandet vores brændstoffer i forskellige mængder; ethanol, 
RME 2), HVO 3) og biogas. Biobrændstofferne gennemgår 
mindst otte trin i leverandørkæden, før de når ud til kunden. 
Vi kommer ind i kæden i trin fem – lagerbeholdning på depot. 
Ethanol fremstilles af hvede, majs eller sukkerrør, mens RME 
er et brændstof, der fremstilles af raps. 

HVO fremstilles især af vegetabilske olier og animalsk fedt 
samt biogas fra restprodukter såsom madaffald, men kan 
også fremstilles af afgrøder. Vi har fuld sporbarhed tilbage til 
dyrkningen bortset fra slagteriaffald og restprodukter, hvor 
sporbarheden ender, hvor affaldet opstår, eksempelvis på 
slagteriet.

Vi vil tage ansvar for bæredygtighed 
i hele leverandørkæden – fra råvare  
til færdigt produkt 

Udfordringen 
ved en kompleks 
leverandørkæde

1) Direktiv 2009/28/EF, Direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

2) RME – rapsolie-methylester

3) HVO – hydrogeneret vegetabilsk olie

Kunder

• Private

• Erhverv
Raffinering Råvarer

• Raffinerede 
produkter

• Additiv

OKQ8 Scandinavia

• Brandstoffer

• Smøreolier

Stationer og IDS
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Vi stiller derfor ofte krav om adfærdskodekser, som går 
skridtet videre i forhold til lovgivningen. 
 
Når vi vælger leverandører, er første trin at sikre, at de 
opfylder vores grundlæggende krav samt retningslinjerne i 
FN’s 10 Global Compact principper om menneskerettigheder, 
arbejdsvilkår, miljø og antikorruption. Derefter vurderer 
vi eventuelle certificeringer, ejerskab og virksomhedens 
størrelse samt vurderer, i hvor høj grad leverandøren kan 
leve op til vores krav. Til sidst foretages en risikovurdering 
baseret på både land og råvare. Det er en grundig proces, 
hvor vores leverandører af fossile brændstoffer gennemgår 
en ekstra kritisk kontrol, da de udgør den højeste risikofaktor. 
I vores kontrakter inkluderer vi vores Code of Conduct for 
leverandører samt vores krav til bæredygtighed.

Tredjepartsrevision
Ud over den kontrol vi selv udfører, bruger vi desuden 
revisioner foretaget af uafhængige tredjeparter med stor 
erfaring og viden om brændstofbranchen. Det giver os nye 
tilgangsvinkler og har den fordel, at vi i mange tilfælde har 
endnu større gennemslagskraft i forhold til vores leverandører.

Vores gennemførte revisioner viser et velfungerende 
system. Vi har dog identificeret en del risici og mangler i 
arbejdet med opfølgning på visse underleverandører. Det 
drejer sig især om manglende viden i leverandørkæden for 
fossile brændstoffer. Det er noget, vi prioriterer at arbejde 
videre med at blive bedre til sammen med de pågældende 
leverandører.  

Årlige forhandlinger
Vi har omkring ti brændstofleverandører, hvoraf seks 
leverer fossile brændstoffer og fem fornybare brændstoffer. 
Takket være vores grundige, løbende kontrol og revision 
føler vi os trygge ved alle vores nuværende leverandører. 
Vores årlige forhandlinger betyder, at vi ved eventuelle 
uregelmæssigheder hurtigt kan genforhandle eller afbryde et 
samarbejde. Vi har hidtil ikke haft anledning til at gøre dette. 

Fuld sporbarhed for fornybare brændstoffer
Når det gælder leverandører af fornybare brændstoffer, 
tager vi ligeledes udgangspunkt i en række af vores 
egne vurderingskriterier samt FN’s 10 Global Compacts 
principper. Brændstof skal eksempelvis fremstilles på en 

Det er vigtigt for os og for vores interessenter, 
at vores leverandører opfylder lovkravene 
angående arbejdsforhold og miljø 

Høje krav til vores 
leverandører 

måde, der ikke er i modstrid med menneskerettighederne. Vi 
mener desuden, at det er selvfølgeligt, at vores leverandører 
risikovurderer og evaluerer deres underleverandører i henhold 
til vores Code of Conduct eller tilsvarende egen Code of 
Conduct. Med tredjepartscertificeringer som blandt andet ISCC 
(International Sustainability and Carbon Certification System) 
og fuld sporbarhed i leverandørkæden føler vi os trygge ved 
håndteringen af vores fornybare brændstoffer.   

Nye mål for brændstof
Som led i vores strategi- og målarbejde har vi udviklet en række 
overordnede mål og delmål, som skal bidrage til en langsigtet 
bæredygtig udvikling. Et af de mål, vi har udviklet, er at vurdere 
vores brændstofleverandører. Det skal sikre, at vi får kendskab 
til vores leverandørers risikoprofil, samt at vi risikovurderer alle 
højrisikoleverandører. Vi skal derudover udvikle en proces for 
fremtidens risikovurdering og godkendelse af vores leverandører. 
En del af målet er således at beslutte, hvilke kriterier vi skal 
bruge til evalueringen.

Mål for 
brændstofleverandører

• Vi vil bedømme alle brændstofleverandører 
ud fra fastsatte bæredygtighedskriterier i 
2017/18. 

• Højrisikoleverandører skal revideres af 
tredjepart inden 2018/19.
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For at vores stationer kan opfylde det mål, skal vi være 
lydhøre over for vores omverden og vores kunders behov. Hos 
OKQ8 Scandinavia følger vi nøje tendenser i samfundet, som 
påvirker vores virksomhed eller kan komme til at gøre det. 
Ved at analysere forskellige tendenser har vi kunne udarbejde 
forskellige scenarier for, hvordan mennesker kan komme til at 
bevæge sig fremover - i byer, på landet og andetsteds med en 
tidshorisont på op til femten år. 

Ikke alle fremtidsscenarier vil blive en realitet, men de giver 
os vigtige indikationer og et bedre grundlag for at forudse, 
hvilke tjenester og produkter der vil blive efterspurgt fremover. 
Scenarierne forbereder os også på den dag, hvor fossile 
brændstoffer ikke længere efterspørges. Det er en udvikling, vi 
byder velkommen og vil være med til at forme. 

Et konkret eksempel på en sådan samfundstendens er, at 
når der bygges nyt i storbyerne, er hensynet ikke først of 
fremmest til biler, men til kollektiv trafik, fodgængere og 
cyklister. Folk, der bor i byerne vil dog fortsat skulle bevæge sig 
fra sted til sted, og vi skal fortsat være attraktive for kunderne 
ved at tilbyde et tilpasset udvalg af produkter og tjenester, 
som efterspørges af mennesker på farten. 

På stationer i byområder tilbyder vi blandt andet brændstof, 
ladestandere til elbiler samt bilvask. Ved trafik-knudepunkter 
kan vi ud over brændstof også tilbyde noget at spise, 
pakkeudlevering eller måltidskasser. 

I løbet af året åbnede vi vores første brændstoffri station. 
Den er en del af vores bidrag til et bæredygtigt samfund, hvor 
vi tilpasser os til den voksende by og dens forudsætninger. 
Stationen, beliggende i Stockholm tilbyder en stor bilpark 
for biludlejning samt en cykelpumpe med trykluft. Desuden 
tilbydes god, simpel og frisk mad samt bagværk, som man kan 
tage med hjem eller spise på farten eller på stationen. 

Også for den tungere trafik har vi foretaget væsentlige 
satsninger, som gør det muligt for vores kunder at træffe 
bevidste valg og mindske deres CO2e-udledning. I Kallhäll, 
nord for Stockholm, har vi åbnet vores første station, hvor 
vi tilbyder alle OKQ8 Scandinavias alternativer inden for 
fornybare brændstoffer til tung trafik: Diesel Bio HVO samt 
ED95 og biogas fra E.ON.

OKQ8 Scandinavias stationsnet består af 272 stationer i 
Danmark og 685 stationer i Sverige. Vi har cirka 26 % af 
benzinmarkedet i Sverige og 15 % i Danmark. Derudover har 
vi et stort udvalg af alternative produkter som fyringsolie, 
smøremiddel og brændstof til kunder inden for landbruget, 
transportindustrien, skibsfart og værksteder. Alle bemandede 
stationer tilbyder biltilbehør, reservedele og dækservice. 
Mange stationer har også værksteder, vaskeområder, bilvask 
og biludlejning. Vores butikssortimentet omfatter desuden 
mad, kaffe og kioskprodukter. Vi driver og markedsfører 
Scandinavia International Diesel Service (IDS) med 31 
stationer i Danmark og 38 i Sverige, så vi kan imødekomme 
den kommercielle trafiks behov.

Vi vil være en muliggører for mennesker i 
bevægelse – uanset  transportmiddel

Vi vil reducere miljøpåvirkningen 
fra egen drift på en økonomisk 
og ansvarlig måde

Vores stationer

OKQ8 Scandinavias 
stationsnetværk

Mål

OKQ8 Scandinavias stationsnet består af cirka 1.000 
stationer – bemandede, ubemandede og IDS i 
Danmark og Sverige. 

• 272 stationer i Danmark – Q8, F24 og IDS
• 685 stationer i Sverige – OKQ8, IDS og Volvo Tanka.

Installation af 30 kvik laddere; 25 i Sverige og  
fem i Danmark inden 2018/19.

Vores  
egen drift

Case story: Drip Stop

Alle dieselpumper er nu forsynet med DripStop for at 
løse problemet med spild ved tankning af diesel. Dette 
er en stopfunktion på mundstykket, som forhindrer, at 
de sidste dråber diesel havner på jorden. 

Hvis de to sidste dråber ender i kundens tank i stedet for 
på jorden, kan det forhindre, at mindst 3.000 liter diesel 
pr. år går til spilde.

Vores fælles fremtid  -  Sustainability Rapport 2016/17-24-
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Vores bæredygtige stationer er optimeret, så de har den 
mindst mulige påvirkning på miljøet. De er en vigtig del af 
vores mål om at reducere vores CO2e-udledning inden 2030. 
De bæredygtige stationer tilbyder fornybare brændstoffer og 
ladestandere til elbiler. Desuden er selve stationerne og deres 
drift præget af en bæredygtig tankegang. Vi har i alt syv 
bæredygtige stationer og bygger nu den ottende i Nykvarn, 
Sverige.

Også på vores øvrige stationer gennemfører vi løbende tiltag 
for at mindske vores miljøpåvirkning. I løbet af året har vi 
installeret nye sensorer alle køle- og fryserum i den svenske 
del af virksomheden og har opnået en energibesparelse på 
omkring 20 %. I Danmark er vi i gang med et projekt, hvor 
vi forsyner alle kølemontrer ved kasserne med låg for at 
mindske energitab. Derudover har vi i løbet af året udskiftet 
90 % af belysningen på vores stationer i Sverige med LED-
pærer. I Danmark har vi udskiftet al belysning indendørs, 
og vi foretager løbende udskiftning af pærerne udendørs. 
Vi kan allerede nu se, at disse tiltag giver store energi- og 
omkostningsbesparelser. 

En anden nyhed dette år er, at vi har installeret et system, 
der overvåger alle stationers energiforbrug. Dermed kan vi 
hurtigt gribe ind, hvis der bruges unormalt meget energi i 
dele af vores virksomhed.  

Vores vision er en station, der bidrager til bæredygtig 
udvikling og et attraktivt bybillede, samtidig med at 
den fungerer som samlingspunkt for mennesker og 
imødekommer deres behov. 

Vi tror, at fremtidens stationer får forskellig betydning 
afhængigt af, hvor de er placeret. I storbyen kan det 
være aktuelt at tilbyde flere serviceydelser, som gør folks 
hverdag nemmere. Det kan for eksempel dreje sig om 
cykel- og barnevognsreparationer, samkørselspladser eller 
udlevering af måltidskasser. På landet er stationen ofte 
samlingssted for dem, der bor i nærområdet, og der kan 
virksomheden suppleres med for eksempel salg af fiskekort 
og pakkeudlevering. Skitserne, som vi håber kan danne 

model for fremtidens bæredygtige stationer, er udviklet i 
samarbejde med den norske arkitektvirksomhed Snøhetta.

Vores krav til bæredygtige stationer
Skelettet er bygget af limtræbjælker, som er et 
energieffektivt og fornybart materiale. Kølerum, fryserum 
og kølemontrer til fastfood bruger kuldioxid eller propan 
som kølemiddel, hvilket resulterer i betydeligt mindre 
miljøpåvirkning end fluorbaseret kølemiddel. Den energi, 
der bruges til opvarmning, er egenproduceret fra solceller, 
solpaneler, bjergvarme og jordvarme. Resten kommer fra 
fjernvarme. Sedumtag isolerer bygningerne og hjælper også 
med at fjerne overskudsvarme i sommerperioden.

Mindsket vandanvendelse
I år har vi desuden prioritet at reducere vandanvendelsen 
i vores bilvaskeanlæg. Vi tester nu forskellige teknikker 
og løsninger for at se, hvad der giver den bedste 
rengøringseffekt og samtidig er vandbesparende. Dette 
får stor betydning på grund af vores mange bilvaskeanlæg. 
Hos OKQ8 Scandinavia udskifter vi kontinuerligt vores 
bilvaskeanlæg og tilstræber altid at bruge den mest effektive 
teknik, der er tilgængelig. 

Vi er stolte af at kunne præsentere vores 
koncept med bæredygtige stationer. 
De bruger 50 % mindre energi end 
traditionelle stationer 

Bæredygtige 
stationer

Vi har i alt ti depoter til lagring af brændstof i Sverige 
og Danmark og har adgang til flere endnu gennem 
samarbejdsaftaler med andre aktører. Vores logistik i Sverige 
er kvalitetssikret i henhold til ISO 9001 og miljøsikret i 
henhold til ISO 14001. Derudover fastsætter vi selv kriterier, 
så vores produkter altid bliver transporteret sikkert. 

Vi gennemfører omfattende risikovurderinger for transport 
og lagring af brændstof og forebygger hændelser ved hjælp 
af uddannelse og sikkerhedsrutiner. Mindst en gang om 
måneden skal transportfirmaerne desuden foretage en mere 
grundig kontrol af deres køretøjer. De skal for eksempel 
kontrollere dækkene samt sørge for, at der er en brandslukker 
i bilen. 

Desuden skal der forefindes absorbtionsmateriale til 
brug i tilfælde af spild. På trods af vores omfattende 
sikkerhedsrutiner er det umuligt helt at undgå hændelser. 
Heldigvis har disse dog sjældent alvorlige konsekvenser.

Tiltag for at reducere energianvendelsen
I Danmark har vi den udfordring, at vi bruger fyringsolie til 
opvarmning af vores depoter. Det er vigtigt for os at reducere 
vores energianvendelse. Derfor følger vi hvert kvartal op på, 
hvor meget energi der er blevet brugt. 

I Århus har vi installeret to hybridvarmeanlæg og fem 
varmepumper, som kommer til at mindske det årlige forbrug 
af fyringsolie med 30.000 liter og reducere vores CO2e-
udledning med 100 ton om året. Der resterer stadig en del 
arbejde, men vi har gennemført vigtige forbedringer.

Risikoanalyser på vores depoter
I løbet af året har vi i Sverige arbejdet med undersøgelser 
af vores køle- og slukningsvand for at sikre minimal 
miljøpåvirkning ved for eksempel brand. I både Danmark 
og Sverige har vi arbejdet meget med sikkerhedsrisici og 
risikoanalyser på vores anlæg. Det har givet sig udslag i 
sikkerhedsrapporter, som er blevet udleveret til de relevante 
myndigheder. 

Bæredygtig transport
Vi opfordrer transportfirmaerne til at uddanne deres 
chauffører i eco driving, så vi kan begrænse vores 
miljøpåvirkning. Det indebærer kontrol af valg af brændstof, 
motorer og brændstofforbrug samt optimering af 
planlægningen af ruter. Vi følger op på transportfirmaernes 
udslip hvert kvartal, så vi hurtigt kan gribe ind, hvis tallene 
stiger til et uacceptabelt højt niveau.

Den største risiko ved håndtering af 
brændstof er transport. Løbende uddannelse 
og omfattende sikkerhedsrutiner er derfor en 
vigtig prioritet for os 

Transport  
og lagring

Mål for logistik

• Vi skal mindske CO2e fra distributionen 
med 20 % inden 2030 pr. kørt km (basisår 
2014/15).

• Vi skal mindske CO2e fra depoter med 20 % 
inden 2030 pr. m3 udkørt produkt (basisår 
2014/15).

Mål for bæredygtige 
stationer

• I Sverige vil vi bygge en ny station, som 
opfylder vores bæredygtighedskriterier pr. år. 

• I Danmark skal stationer, der fremover  
ombygges, opfylde vores bæredygtigheds-
kriterier.
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Vores egen drift udgør kun en lille del af vores samlede 
påvirkning, men det er der, vi har størst kontrol og kan foretage 
de mest direkte og effektive ændringer. Vi har valgt at 
fokusere på de aspekter af vores drift, hvor vi kan opnå mest, 
nemlig vores energianvendelse og udslip af drivhusgasser, 
CO2e. Vandforbrug og affald er også vigtige miljøaspekter for 
os at arbejde med, og hvor vi løbende udfører forbedringer. 

Miljøpåvirkning fra egen drift
Den klart største miljøpåvirkning fra vores egen virksomhed 
er relateret til brug af el og fjernvarme på vores stationer og 
depoter samt produktion af smøreolier. Andre områder, der 
påvirker miljøet, er distribution og forretningsrejser.

Miljøpåvirkning fra affald og vandforbrug
Der er mange fordele ved at mindske mængden af affald, 
ikke mindst økonomiske. Desuden findes der lovgivning 
inden for området, som dikterer, hvordan affald skal 
håndteres. Vi samarbejder tæt med vores leverandører om 
affaldshåndtering. De rapporterer det indsamlede affald 
samt, hvor stor en andel, der genbruges.

Når det gælder reduktion af vandforbrug, fokuserer vi først 
og fremmest på vores bilvaskeanlæg.

Udslip af drivhusgasser
Ved rapportering af drivhus gasser, også kaldet CO2e, 
anvender vi det webbaserede system CEMAsys. Systemet 
bygger på Greenhouse Gas Protocol, som er en international 
rapporteringsstandard.

Udvikling af miljøpåvirkningen
Vores CO2e-udledning fra egen drift er siden 2014/15 
reduceret med 24 % og anvendelse af energi er reduceret 
med 8,6 %. Denne markante reduktion skyldes primært 
vores indsats for at reducere energi på stationerne. På vores 
depoter har udskiftning af fyringsolie med el og fjernvarme 
betydet ca. 45 % af CO2e-udledningen. 

En anden årsag til reduktion af CO2e-udledningen er en 
stigning i brugen af vedvarende energi i Danmark og Sverige, 
hvilket medfører et fald i emissionsfaktorerne. 

Vi kalkulerer med, at bidraget til biogene udslip er neutralt. 
Det skyldes, at mængden af udslip af biogen oprindelse, som 
afgives ved brug af brændstof, svarer til mængden af biogent 
udslip, der optages af planter og dyr i primærproduktionen.

Spild og lækage
Som leverandør af brændstof har vi et stort ansvar i relation 
til vores miljøpåvirkning, og vi arbejder systematisk på at 
mindske denne påvirkning. Minimering af spild og lækage 
handler i vidt omfang om at arbejde forebyggende. 

Håndteringen af spild og affald er omfattet af strenge regler 
og aktiv risikovurdering. Vi har rutiner, sikkerhedsforskrifter, 
tests og obligatorisk uddannelse for vores medarbejdere og 
distributører for i videst muligt omfang at forebygge, at der 
forekommer spild og lækage.

Hvis der forekommer spild, har stationerne tæt 
jordbeklædning, som opfanger væsken og dirigerer den videre 
til en olieudskiller. Desuden er vores personale uddannet 
til at kunne håndtere mindre mængder spild og har det 
nødvendige udstyr til opgaven.

Til trods for store sikkerhedsforanstaltninger kan der dog 
forekomme spild, som er svære at begrænse. Det gælder for 
eksempel ved levering til skovmaskiner og andre steder, hvor 
det ikke er helt så nemt at håndtere spildet. I 2016/17 har vi 
haft et væsentligt spild i Kolding i Danmark på i alt 315 liter 
olieprodukt. Dette blev fjernet helt og har ikke resulteret i 
skader på miljøet. Spild vurderes til at være væsentligt, hvis 
en mængde på mere end 159 liter er trængt ud i naturen 
og har krævet oprensning med for eksempel maskinel 

opgravning, pumpning og/eller kemisk behandling. Behovet 
for oprensning varierer afhængigt af spildets størrelse, og 
hvor det forekommer. Ved en større hændelse kontakter vi 
redningstjenesten og anmelder også episoden til kommunens 
miljøafdeling. I sådanne tilfælde fører vi en tæt dialog med de 
relevante myndigheder, så vi sammen kan udarbejde en plan 
for oprensningsarbejdet.

Mindre spild (under 159 liter) udgjorde i år totalt 1.700 liter, 
hvoraf 91 liter trængte ud i naturen. Det blev fjernet helt og 
gav ikke skader på miljøet. 91 liter er højt sat, da det ikke altid 
har været angivet nøjagtigt hvor mange liter, der er trængt 
ud i miljøet. Dermed kan mængden forventes at være lavere, 
men ikke højere.

Den største miljøpåvirkning forekommer 
i slutfasen af vores værdikæde – ved brug 
af vores produkter 

Miljø

CO2e-udledning

Kategori Enhed 2016/17 2015/16 2014/15

Direkte CO2e – Scope 11) ton 2.841 2.891 4.047

Indirekte CO2e – Scope 2 2) ton 11.881 12.454 17.692

Andre indirekte CO2e – Scope 3 3) ton 11.252 11.339 12.021

Total CO2e ton 25.974 26.684 33.761

Total CO2e pr. m3 solgt produkt kg / m3 8,17 8,33 10,70

1) Scope 1: Direkte CO2e-udledning fra egne virksomhedsbygninger, produktion og køretøjer.
2) Scope 2: Indirekte CO2e-udledning fra indkøb af el og varme.
3) Scope 3: Øvrige indirekte CO2e-udledninger, som ikke er Scope 1 og 2.
4) Den store reduktion af scope 1 udledning skyldes, at vi ikke længere distribuerer brændstof med egne tankbiler i Sverige. 

CO2e-udledning fra aktiviteter

Kategori Enhed 2016/17 2015/16 2014/15

Stationer og IDS ton 11.822 12.473 17.329

Distribution ton 10.868 11.005 12.786

Produktion af smøreolie ton 953 1.006 1.188

Depoter ton 363 448 616

Tjenesterejser ton 1.850 1.633 1.633

Kontorer ton 117 120 209

Energianvendelse

Kategori Enhed 2016/17 2015/16 2014/15

Ikke-fornybar energi kWh 52.491.566 55.691.415 62.408.990

Fornybar energi 1) kWh 78.986.734 84.480.785 80.291.410

Total energi kWh  131.478.300  140.172.200  142.700.400

Fornybar andel af energi % 60 60 56

Total energi pr. solgt m3 produkt kWh / m3 41,35 43,74 45,23

1) Inkluderer fornybar fra el og fjernvarme
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Vores butikker
I vores butikker har vi bemærket to toneangivende tendenser 
i samfundet: bæredygtighed og sundhed. Veltilberedt og 
sund mad af høj kvalitet samt mærkninger, mindst muligt 
madaffald og et inkluderende udvalg med noget for en hver 
smag er derfor nøglebegreber i vores tilbud. 

Vi er overbeviste om, at velsmagende produkter af høj kvalitet 
giver vores kunder en bedre helhedsoplevelse og gør os mere 
attraktive. Vores ’Qvik to go’-koncept består af veltilberedt 
og sund mad, hvor vi selv står for en stor del af fremstillingen. 
Med friske råvarer, nybagt brød og økologisk kaffe kan Qvik 
to go give besøget på vores stationer en helt ny dimension. I 
løbet af året har vi udvidet konceptet til 55 nye stationer. Alle 
stationer, som vi driver i eget regi, tilbyder nu Qvik to go.

Mindre madspild
En af udfordringerne i etableringsfasen af Qvik to go har 
været, at vi har fået større madspild end ønsket. I løbet af året 
har vi derfor arbejdet intensivt på at finde de rette niveauer i 
butikkerne og udbrede kendskabet til konceptet blandt vores 
kunder. Resultatet er, at vi nu har nået et acceptabelt niveau, 
hvor spild i kategorien Food er blevet reduceret fra 12 til 8 %, 
hvilket er en reduktion på 33 %. Vi er dog stadig ikke fuldt ud 
tilfredse, og derfor fortsætter vi med at arbejde for at opnå 
mindre madspild. 
 

Et sortiment for alle
Vi er stolte af, at vi i dag tilbyder et sortiment med noget for 
enhver smag og kosttype. Uanset om du spiser glutenfrit, er 
vegetar, ikke spiser svinekød eller noget helt fjerde. Det er 
vigtigt for os at kunne tilbyde noget for alle. 

Mærkninger inden for sundhed og miljø
Når det er muligt, forsøger vi at arbejde med forskellige 
certificeringer i udvælgelsen af produkter til vores sortiment. 
Vi bruger først og fremmest FairTrade, EU’s økologimærke, 
KRAV, Ø-mærket, Fuldkornsmærket, Rainforest Alliance, 
Nøglehullet og Svanemærket. Vi har dog oplevet, at vores 
kunder ikke altid har kendskab til vores mærkninger. Derfor 
vil vi nu satse mere på at mærke vores økologiske og 
miljømærkede produkter for at hjælpe kunderne til at træffe 
mere bæredygtige valg.

Krav til olieprodukter
Når det gælder olieprodukter, stiller vi i første omgang 
krav til, at de skal være af høj kvalitet. Derudover arbejder 
vi hele tiden på at udvikle vores sortiment af bæredygtige 
alternativer. Blandt andet har vi inden for hydraulikolie, 
kædeolie og olie til påhængsmotorer en række produkter, 
som er biologisk nedbrydelige eller har høj biologisk 
nedbrydelighed. Vores naturaffedtning er Svanemærket. 

Det er især vores største oliekunder, der efterspørger 
bæredygtige alternativer, og det er vores ambition, at flere 
skal vælge dem. Derfor gennemgår vi nu såvel mærkninger 
som emballage med henblik på i højere grad at vise vej til 
mere bevidste valg.

Vi arbejder for at opnå en udvikling, der 
er økonomisk, socialt og miljømæssigt 
bæredygtig, og derfor skal alle dele af 
vores virksomhed bidrage til at påvirke 
samfundet på en positiv måde  

Bæredygtige 
løsninger

Vär gemensamma framtid  -  Sustainability Rapport 2016/17-30-
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Stigningen i andelen af fornybare brændstoffer er et vigtigt 
skridt hen imod uafhængighed af fossile brændstoffer, og 
det er et område, vi prioriterer. Samtidig forventes diesel- og 
benzinbiler at dominere markedet i noget tid endnu.

Fornybare brændstoffer
OKQ8 Scandinavia levererer forskellige slags biobrændstoffer: 
ethanol, RME (rapsolie methylester), HVO (Hydrogeneret 
vegetabilsk olie), biogas og el til opladning. Ethanol, RME 
og HVO iblandes fossile brændstoffer i forskellige mænger. 
Andelen af biobrændstofferne udgjorde i 2016 13 % af vores 
samlede mængde solgt brændstof i Sverige.

Vores diesel i Sverige indeholder op til 40  % fornybar diesel. 
Det giver cirka 35  % lavere CO2e-udledning i forhold til 
100  % fossile brændstoffer. HVO er fremstillet af affald og 
restprodukter og kan mindske CO2e-udledningen med op til 
90 % sammenlignet med traditionel diesel.

Stor efterspørgsel efter HVO
I løbet af året har HVO som brændstof fået et stort 
gennembrud. På kun kort tid er det blevet et efterspurgt 
alternativ for mange af vores kunder. Det er nemlig et 
produkt, som de fleste dieselkøretøjer kan tanke, og samtidig 
giver HVO store miljømæssige fordele. 

Den stigende efterspørgsel efter HVO er en meget positiv 
udvikling set ud fra et miljømæssigt perspektiv, men er 
samtidig en udfordring for hele branchen. Det skyldes, at de 
råvarer, der bruges til produktionen af HVO, er begrænsede. 
For vores vedkommende indebærer det, at vi har besluttet at 
ændre kravene til vores leverandør om, hvilke restprodukter, 
som HVO baseres på i Sverige. For at kunne håndtere 
leveringen af HVO i 2017, kommer op til 50 % af alt HVO 
vi sælger at være baseret på slagteriaffald, og op til 50 % 
baseres på certificeret PFAD (Palm Fatty Acid Destillate). 

PFAD er klassificeret som et restprodukt af den svenske 
instans Energimyndigheten og opstår som biprodukt af 
palmeoliefremstilling til levnedsmiddelindustrien. PFAD 
udgør kun cirka 5 % af rå palmeolie, der udvindes, og 
koster betydeligt mindre end rå palmeolie. I sin egenskab 

som restprodukt medfører PFAD dermed ikke øget 
palmeolieproduktion, da det primære fokusområde fortsat er 
fremstilling af palmeolie til levnedsmiddelindustrien. 

Kvoteforpligtelse i Danmark
I Danmark findes der en kvotepligt for biobrændstof på 
5,75  % energi af den samlede solgte mængde brændstof 
til vejtransport. I 2020 øges andelen til 10  %. Kvoten opnås 
primært ved at tilsætte ethanol i benzin og FAME (Fatty 
Acid Methyl Ester) i diesel. Vi anvender desuden en mindre 
andel HVO for at opfylde kvoteforpligtelsen. Denne HVO 
fremstilles af slagteriaffald og palmeolie, som er certificeret 
i henhold til standarderne ISCC (International Sustainability 
and Carbon Certification System) og RSPO (Round Table 
of Sustainable Palm Oil). Vi kan se, at vores danske kunder 
i større udstrækning efterspørger biogas, og det kan derfor 
blive et vigtigt alternativ til traditionel diesel.

Lavere afgifter i Sverige
I Sverige er der lavere afgifter på biobrændstof, hvilket 
betyder, at mængden af biobrændstof, der sælges, er 
betydeligt højere end i Danmark. Den svenske regering 
har fremlagt et lovforslag om en reduktionspligt, der har 
til formål at reducere udledningen af drivhusgasser fra 
benzin og diesel ved iblanding af biobrændstoffer. Forslaget 
træder i kraft den 1. juli 2018. De lavere afgifter ophører ved 
udgangen af 2018, hvilket med al sandsynlighed indebærer, 
at der indføres en form for kvoteforpligtelse ligesom i 
Danmark.

Flere el-ladestandere
Et andet spændende område, som vi nu kigger nærmere 
på, er elkøretøjer. Vi har i løbet af året indgået en 
samarbejdsaftale med E.ON om hurtigladere. På nuværende 
tidspunkt har vi 5 ladere i Danmark og 25 i Sverige. E.ON vil 
endvidere overtage driften af de ladestationer, der allerede 
er installeret (7 stk.). Det betyder, at vi også kan tilbyde 
ladestationer til længere rejser. Vi skal gøre det muligt for 
mennesker at være i bevægelse. Derfor er vi stolte af at 
kunne være med til at støtte de kunder, der vælger fornybare 
brændstoffer, og vi ønsker at inspirere flere til at vælge 
samme vej.

Som leverandør af brændstof har vi et stort 
ansvar for at bidrage til en mere bæredygtig 
transportsektor og det gør vi først og fremmest 
ved at udvikle og øge andelen af fornybare 
brændstoffer

Vores brændstoffer
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Hos OKQ8 Scandinavia vil vi bidrage til at mindske eksklusion 
ved at tilbyde et praktikprogram med mulighed for 
efterfølgende ansættelse.

Bryd Unges Ledighed Nu! og Ung på väg er initiativer, 
som har til formål at styrke unges selvtillid og reducere 
ungdomsarbejdsløshed. Gennem Bryd Unges Ledighed Nu! 
i Danmark har i alt 50 unge i alderen 15-30 år medvirket i 
boot camps for at få et indblik i, hvordan arbejdsmarkedet 
fungerer. En stor andel af de deltagende unge starter 
efterfølgende på uddannelse, kommer i praktik eller får job, 
sædvanligvis over 70  %. I Nordsjælland er det tilsvarende tal 
90  %. 

I Sverige tilbyder vi unge under 25 år tre måneders praktik 
med vejledning. Hos vores kundeservice i Avesta har projektet 
indtil videre være en succes. Cirka hver tredje person kommer 

i arbejde efter praktikprogrammet – enten hos os eller hos 
en anden virksomhed. Også i Södertälje har projektet været 
vellykket, da 93  % har fået job efter gennemført praktik. 
Det er et initiativ, vi tror meget på, og som vi kan se giver 
resultater. Vi starter nu et tilsvarende projekt op i Göteborg 
og håber på at se lignende resultater der.  

Satsning på nyankomne akedemikere
I maj udvidede vi praktikprogrammet til også at inkludere 
nyankomne akademikere via projektet Korta vägen. Det er 
en ny målgruppe for os, hvor vi føler, at vi kan bidrage til at 
mindske eksklusion og samtidig gøre nytte af kompetencer, 
der ellers risikerer at gå tabt. Projektet er et samarbejde 
med Academicum, arbejdsformidlingen, Uppsala Universitet 
og KTH. Som led i et pilotforsøg har vi i år tilbudt seks 
praktikpladser, men det er målet, at programmet skal blive 
permanent, og at vi fremover skal tilbyde flere pladser. 

På trods af den relativt lave arbejdsløshed i 
Skandinavien er der to grupper mennesker, 
som har sværere ved at komme i arbejde 
end andre: unge og nyankomne 

Vores sociale 
ansvar

Solvatten
Ved at knytte innovationsprojektet 
Solvatten til vores vasketilbud 
har vi i løbet af året bidraget til, 
at 1.152 solvandsbeholdere er 
blevet distribueret, og at over 
7.000 mennesker i Uganda derved 
har fået adgang til rent vand. En 
Solvatten-beholder rummer 10 liter 
vand og kan ved hjælp af solen 
rense op til 30 liter vand pr. dag. 
Der kræves ingen batterier eller 
kemiske tilsætningsstoffer. 

Fordi Solvatten varmer vandet op 
til 75 °C og er der desuden mindre 
behov for at opvarme, koge og 
tænde op. Det er godt for miljøet, 
men sparer også masser af tid og 
fysisk belastning for især piger og 
kvinder, som ellers bruger meget tid 
på at hente brænde og vand.

Øget viden om vandmangel
I forbindelse med World Water 
Week i Stockholm, som sætter 
fokus på vandmangel rundt 
om i verden, lancerede OKQ8 
Scandinavia i august en børnebog. 
Det gjorde vi for at skabe øget 
viden om manglen på rent vand. I 
bogen følger børnene superhelten 
Fu-Ture, som på pædagogisk vis 

forklarer, hvordan den svenske 
innovation Solvatten gør det 
muligt for familier i Uganda at få 
rent vand. Bogen blev udleveret 
til bilvaskkunder på udvalgte 
tankstationer.

Vi-Skogen
OKQ8 Scandinavia støtter Vi-
Skogens arbejde med plantning af 
træer og bekæmpelse af fattigdom 
i det østlige Afrika. Det gør vi ved i 
samarbejde med Returpack at øge 
genanvendelsen af dåser og PET-
flasker fundet langs Sveriges veje. 
I 2016 blev der indsamlet 375.000 
dåser og flasker, 

Som en del af vores sociale ansvar 
samarbejder vi med Solvatten og  
Vi-Skogen for at støtte deres vigtige 
arbejde for at sikre rent vand og 
bekæmpe fattigdom

Bæredygtige 
samarbejder

Petra Wadström, 
stifter og adminis-
trerende direktør  
for Solvatten

Petra Wadström har i 2016 fået flere 
udmærkelser, senest International 
Society For Neglected Tropical Disease 
(Water Prize) og en nominering til Ocean 
Exchange Awards i USA. 

Hvad betyder OKQ8 Scandinavias 
støtte for jer?
’Vi mærker en støtte og et engagement, 
der strækker sig længere end til rensning og 
opvarmning af vand. Det omfatter også de 
andre positive konsekvenser for familierne i 
Uganda, som opnås via vores arbejde med 
FN’s 17 globale mål for en bæredygtig 
udvikling.’ 

Hvad har I af planer fremover?
’Vi er i løbet af året blevet kontaktet af 
regeringsrepræsentanter fra forskellige 
afrikanske lande, som vil vide mere 
om Solvatten. Det er vi nu ved at 
følge op på. Vi har også startet en 
indsamlingsorganisation i USA for at opnå 
større udbredelse. Der er flere amerikanske 
virksomheder, som er interesseret i at 
samarbejde med os.’
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Medarbejdere  
og kunder
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Sverige 57 %

3.786* medarbejdere

Danmark 43 %

Medarbejder kategorier

Bestyrelsen
33 % (2) kvinder og 67 % (4) mænd i den danske 
bestyrelse. 

25 % (2) kvinder og 75 % (6) mænd i den svenske 
bestyrelse.

Direktionen
71 % kvinder / 29 % mænd (5 kvinder og 2 mænd)

Mellemledere
37,5 % kvinder / 62,5 % mænd

Øvrige chefer
35,8 % kvinder & 64,2 % mænd

Stationschefer
42,2 % kvinder / 57,8 % mænd

Øvrige medarbejdere
54 % kvinder / 46 % mænd

* Omfatter fuldtids- og deltidsansatte samt timelønnede medarbejdere
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Vores medarbejdere vores ambassadører, som driver 
virksomheden fremad samt værner om og styrker vores 
varemærke. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource 
og afgøre om kunden vælger os.

Med udgangspunkt i vores værdier vil vi skabe en kultur 
med arbejdsglæde, hvor vi har respekt for hinanden, og 
hvor vores medarbejdere er stolte over at arbejde hos OKQ8 
Scandinavia. Vi mener, at det er sådan, vi tiltrækker og 
fastholder kompetente medarbejdere, hvilket er afgørende 
for den langsigtede opbygning af vores varemærke. Som en 
værdistyret virksomhed er det dog vigtigt, at vi følger ord op 
med handlinger, og at vi holder, hvad vi lover. Vores Code of 
Conduct skal derfor gennemsyre alt, vi foretager os, og alle 
medarbejdere skal kende og efterleve indholdet af denne. 

Vores værdier er åben og ærlig, kundefokus, kompetence, 
hurtigt og smidigt og de påvirker vores daglige arbejde. Vi 
arbejder løbende med vores værdier, og vi stræber altid efter 
forbedring, hvilket er en del af vores virksomhedsstrategi.

Bæredygtighed er naturligvis en stor del af dette og en af 
vores absolut vigtigste prioriteter. Vi er stolte af og glade 
for, at så mange af vores medarbejdere engagerer sig i 
bæredygtighedsarbejdet og vil hjælpe til. Hos os kan de 
gøre en forskel ved at være en del af OKQ8 Scandinavias 
omfattende arbejde for en mere bæredygtig verden.

Ansættelsesforhold
Vi vil ses som en moderne og attraktiv arbejdsgiver. Vi 
tilbyder gode arbejdsvilkår og medarbejderfordele, så vi kan 
tiltrække, fastholde og motivere kompetente og ambitiøse 
medarbejdere. Det gør vi via vores fire fokusområder: 

udvikling og talent, modige ledere, fleksibel arbejdsplads 
samt familie og fritid. I løbet af året har vi blandt andet 
haft ekstra stort fokus på at øge den forebyggende 
sundhedspleje og udvikle en ny bæredygtig uddannelse 
for vores medarbejdere. Derudover har vi indviet vores nye 
aktivitetsbaserede kontor på Sveavägen og fokuseret på at 
udvikle ledelse i en digitaliseret verden. 

Vi praktiserer en retfærdig og ikke-diskriminerende 
lønfastsættelse baseret på lige vilkår i hele virksomheden. 
Det skal være tydeligt, hvilke principper der ligger til grund for 
lønfastsættelsen. Lønnen skal motivere vores medarbejdere 
til at yde en god arbejdsindsats og engagere sig i deres 
arbejde.

Ansættelsesforhold hos OKQ8 Scandinavia varierer 
afhængigt af ansættelsesform, stilling og aftaleområde. 
Nogle af fordelene for medarbejderne er pensionsordning, 
gruppelivsforsikring, ekstra kompensation ved forældreorlov, 
forebyggende sundhedspleje og frokostordning.

Belønning
Vi har et skandinavisk bonussystem for både ledere 
og ansatte, som er knyttet til resultater og salg. En del 
af målene i bonussystemet er SSHE-mål relateret til 
bæredygtighed. Bonusmålene for SSHE har i virksomhedsåret 
2016/17 været knyttet til uddannelsstimer, Safety Walks, og 
et index for spild af brændstoffer. Ved at tilbyde økonomisk 
belønning har vi mulighed for at anerkende og tilskynde til 
ekstraordinære arbejdsindsatser.
Medarbejdere kan også belønnes ved at blive nomineret 
til vores Excellence Recognition Awards. Dette er et årligt 
belønningsprogram, der er udviklet af KPI Top Management. 

Hos OKQ8 Scandinavia ved vi, at 
vores medarbejdere har stor andel  
i vores succes 

Vores 
medarbejdere

Programmet har til formål at anerkende og belønne 
vigtige succeser i virksomheden samt opfordre til initiativer 
og visualisere og synliggøre flotte præstationer. Vores 
medarbejdere kan blive nomineret for succeser/projekter 

inden for fire forskellige områder SSHE og Sustainability, 
Innovation/Cost Optimization, Customer Satisfaction og 
Project Implementation.

“Livet med OKQ8 Scandinavia”

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource. Vi 
vil gerne have, at de føler, at arbejdet er en vigtig 
del af livet. Ikke den vigtigste del, men en pålidelig 
partner, der også kan støtte dem uden for arbejde i 
en hektisk hverdag. 

Vi vil muliggøre et liv, hvor vores medarbejdere kan 
kombinere familie og en aktiv fritid med deres karriere. 
Som led i dette vil vi i løbet af året gennemføre et 

projekt, som vi kalder ”Livet med OKQ8 Scandinavia”. 
Vi arbejder ud fra fire fokusområder, hvor vi mener, at 
vi kan gøre en forskel for vores medarbejderes trivsel: 
Familie og fritid, Udvikling og talent, Fleksible 
arbejdstider og Modige ledere. 

Ved at anvende nye perspektiver og koncepter vil vi 
udvikle vores rolle som arbejdsgiver og skabe en mere 
attraktiv arbejdsplads.

Familie og fritid Udvikling og talent Fleksible arbejdstider Modige ledere
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Vi er opsat på at sikre, at vores medarbejdere har 
det godt hos os, udvikles i deres jobs og vokser med 
opgaverne. Derfor er vi glade for og stolte af, at vi i vores 
medarbejdertilfredshedsindeks, NMI, i år har opnået det 
bedste resultat nogensinde. 

548 medarbejdere på vores kontorer svarede på 
spørgeskemaet , og tilfredshedsgraden var 3,12 på en skala 
fra 1 til 4. Det er en forbedring fra den tidligere måling, 
hvor værdien var 3,09. Målet for 2016 var 3,1, og i 2017 
sigter vi efter at opnå 3,2. Der er mange årsager til, at vores 
medarbejdere trives, og en af årsagerne kan være, at vi er 
blevet bedre til at samarbejde på tværs af afdelinger og 
dele vores erfaringer. Trivsel på arbejdspladsen gør os mere 
innovative og produktive samt bedre til at tage hånd om 
vores kunder. For vores stationsmedarbejdere var seneste 
NMI i 2016 og næste undersøgelse er planlagt til september 
2017.

Uddannelse styrker individet
Det er vores ambition, at vores medarbejdere skal have 
mulighed for kompetenceudvikling i virksomheden. 
For at understøtte dette tilbyder vi en række forskellige 
uddannelser, der tager udgangspunkt i hver enkelt persons 
individuelle mål og behov. Et relativt nyt tiltag er vores 
egen lederuddannelse for OKQ8 Scandinavia. I 2016 har vi 
yderligere opstartet et internt mentorprogram, hvor målet 
er, at 60  % af deltagerne skal have opnået højere stillinger 
inden for to år efter at have gennemført programmet.

I vores uddannelsesportal har vi forskellige onlinekurser og 
uddannelsesmoduler inden for sikkerhed, sundhed og miljø. 
De er SSHE-relaterede og kan være obligatoriske eller frivillige 
at gennemføre. Kurserne registreres og ligger til grund for 
vores uddannelsesindeks, som beregnes ud fra antallet af 
uddannelsestimer pr. medarbejder. I år har vi opnået et 
uddannelsesindeks på 3,8, hvilket overstiger vores mål på 3,7.

Aktivitetsbaseret hverdag i Stockholm
I løbet af året har vi bygget om på vores kontor på 
Sveavägen i Stockholm og er skiftet til arbejde i et 
aktivitetsbaseret miljø. I stedet for traditionelle kontorlokaler 
deler vi nu ressourcer og pladser. Vi har fået flere 
mødelokaler og lokaler, der er tilpasset forskellige behov, 
hvilket fremmer informationsdeling og møder mellem 
kolleger. Hvis man ønsker at sidde uforstyrret, findes der 
naturligvis også områder tilpasset det.

Indsatser mod stress
Vi betragter et fleksibelt arbejdsliv som en vigtig komponent i 
fremme af trivsel blandt vores medarbejdere. Medarbejderne 
skal kunne skifte station, arbejdssted eller land, hvis de ønsker 
det. Vi opfordrer også til distancemøder for at begrænse rejser 
og arbejder på at udvikle digitale værktøjer, der skal gøre 
hverdagen nemmere. Stressrelateret sygdom ses i stigende 
grad i samfundet og dermed også hos os. Derfor vil vi i 2017 
gøre en målrettet indsats for at imødekomme dette. En vigtig 
del af den indsats er at skabe forudsætninger for at opnå en 
sund balance mellem arbejde og fritid.

Hos OKQ8 Scandinavia tror vi på en 
transparent og tydelig karriereplanlægning, 
så vores medarbejdere motiveres til at 
blive og udvikle sig i virksomheden  

Medarbejdernes 
engagement

Mål for medarbejdere

• LinkedIn: Vi skal have 10.000 følgere på 
LinkedIn i 2017/18.

• Medarbejdertilfredshedsindeks – NMI:  
Vi skal øge NMI til 3,4 inden 2020.

OKQ8 Scandinavia arbejder for at 
opnå et ligestillet, inkluderende 
samfund, hvor alle mennesker har 
samme værdi og samme rettigheder 

Vi tager udgangspunkt i vores Code of Conduct, hvor vi har 
samlet de værdier, som vi forventer, at alle medarbejdere 
følger og formidler. 

I vores virksomhed er det en selvfølge, at alle skal føle sig 
trygge og inkluderede, og vi skal aldrig gøre forskel. Vi 
tilstræber en jævn kønsfordeling og praktiserer ligebehandling 
ved rekruttering, personaleudvikling og lønfastsættelse. 
Åbenhed og ærlighed skal gennemsyre vores organisation. 
Det inkluderer at behandle hinanden med respekt og ikke 
diskriminere på baggrund af eksempel køn, hudfarve, religion 
eller seksuel orientering. 

Via årlige lønkortlægninger og i tæt samarbejde med 
de faglige organisationer identificerer vi og retter op 
på eventuelle urimelige lønforskelle i organisationen. 

Medarbejderundersøgelser informerer os om alt fra trivsel til 
arbejdsforhold. Vores ledelse følger op på disse undersøgelser, 
og efter behov udarbejdes der handlingsplaner for at 
afhjælpe eventuelle mangler. Det er dog vores holdning, at 
ansvaret for at skabe en arbejdsplads, hvor mennesker trives 
og har det godt, ikke kun påhviler vores chefer, men alle 
medarbejdere.  

Vi forventer, at vores ledere agerer som forbilleder og viser 
vejen for efterlevelse af de værdier, der findes i vores Code of 
Conduct. Det gøres ved at agere med udgangspunkt i vores 
ledeord åben og ærlig, kundefokus, kompetence samt hurtigt 
og smidigt. Som leder hos os skal man desuden bidrage til at 
fremme medarbejdernes udvikling ved at turde uddelegere 
og give folk ansvar. Alle vores medarbejdere har individuelle 
udviklingsplaner, og de interne karriereveje er transparente.

Værdier for 
et ligestillet 
samfund
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Vi tror på, at forebyggende arbejde kan forhindre mange 
hændelser, og derfor gennemfører vi kontinuerlige 
risikovurderinger af vores virksomhed. Via OKQ8 
Scandinavias fælles hændelseshåndteringssystem, ”Ups & 
Av”, får vi hurtigt kendskab til mangler i arbejdsmiljøet. 

Det er obligatorisk for alle medarbejdere at rapportere 
hændelser, og vi kan derfor opdage eventuelle mønstre. Er 
hændelsen isoleret til en bestemt lokation, eller forekommer 
den på flere stationer? Også hændelser, der involverer kunder 
eller eksterne leverandører, rapporteres i systemet, hvilket 
giver os et samlet overblik. 

For arbejdsrelaterede skader og ulykker ligger vi på et jævnt 
og lavt niveau. Antallet af hændelser, som involverer kunder, 
ligger ligeledes på et lavt niveau. Her er der først og fremmest 
tale om fald- og glideulykker. Vi følger en fem-årig plan for 
opnåelse af vores målsætninger, og vi forbedrer os hvert år. 

Vi mener, at det er vores systematiske arbejde, inspireret 
af ISO 18001, som ligger til grund for disse lave niveauer. 
Det medfører blandt andet, at vi prioriterer orden på vores 
stationer, har tydelige tjeklister og tilstræber at have samme 
sikkerhedsrutiner på alle stationer. Hvert år reviderer vi vores 
system og gennemgår rutiner og ressourcer. 

Safety walks og audits
Vi gennemfører også årlige såkaldte ”safety walks” på 
alle vores stationer, hvor de ansvarlige chefer gennemgår 
virksomheden og udbedrer eventuelle mangler. I 2016/17 blev 
der gennemført 2.565 safety walks, hvilket overstiger vores 
mål på 2.000. Det signalerer til vores medarbejdere, at vi tager 
sikkerheden alvorligt og altid har deres sikkerhed i tankerne.

Hvert år gennemfører vi audits i henhold til vores audit-plan. 
Audits kan udføres af os selv, vores ejere eller et eksternt 
firma som en certificeringsaudit. Formålet med disse audits 
er at vurdere, om vores ledelsessystemer efterleves, og om de 
skaber værdi og er effektive.

Arbejdsmiljøkomité
I både Danmark og Sverige har vi en arbejdsmiljøkomité 
med en sammensætning, hvor alle medarbejdere er 
repræsenteret. Udvalgene mødes to gange årligt for at 
diskutere arbejdsrelaterede problemstillinger og hændelser 
samt beslutte, hvilke arbejdsrelaterede aktiviteter der skal 
udføres i løbet af året.

Udvikling af arbejdsmiljø
Med udgangspunkt i vores ledelsessystem ”Sådan gør vi”, 
arbejder vi med løbende at forbedre vores arbejdsmiljø. Vi 

Det er vigtigt, at vores medarbejdere  
føler sig trygge og sikre 

Arbejdsmiljø

fokuserer specielt på det psykiske arbejdsmiljø, da det er her de 
største udfordringer findes i relation til et hårdere socialt klima.
I forhold til antallet af rapporteret hændelser i 2015/16 (946 
stk.) og 2016/17 (808 stk.) er tedensen faldende for egne 
ansatte i alle kategorier. Modsat er det contractors, hvor der 
er en stigende tendens i alle kategorier med undtagelse af 
near misses og hændelser med kunder involveret, som er 
faldet. Det er vigtigt at huske på, at near misses kan have 
direkte indflydelse på det faldende antal rapporterede 
hændelser.

Sygefravær
Vi har i løbet af året arbejdet på at vende en tendens med 
stigende sygefravær. I Sverige er sygefraværet steget med 
0,2 %, mens det er glædeligt at se, at det i Danmark er faldet 
med 1,2 %. 

Grundet udskiftning af vores lønsystem i løbet af året er de 
fremlagte tal et gennemsnit for en periode på 9 måneder.

Hovedårsagerne til sygefravær ligger uden for virksomheden. 
Via tjenesten ”Sjuk & Friskanmälan med rådgivning” (kun i 
Sverige) får medarbejderne støtte i form af rådgivning ved 
sygdom eller sygdomssymptomer. Rådgivningen omfatter 
også medarbejdernes familier, hvilket især værdsættes af 

forældre. Ved sygemelding følges der ligeledes op på, om 
sygefraværet er arbejdsrelateret. Via opfølgningen kan vi se, 
at årsagerne i 97,4 % af tilfældene ikke er arbejdsrelaterede.  

I Danmark er der blevet foretaget interviewsammenligning af 
sygefraværet, og det vurderes, at proportionen er den samme 
her. Disse tal illustrerer, at vi først og fremmest har brug for 
at gøre en indsats for at hjælpe vores medarbejdere til at 
opnå en sundere livsstil. I løbet af året har vi derfor satset 
på øge støtten til forebyggende sundhedspleje for vores 
medarbejdere.

Sygefravær

2016/17 2015/16 2014/15

Danmark 2,11 3,3 2,7

Sverige 5,9 5,7 4,9

1) På grund af nyt lønsystem repporteres et gennemsnit på 9 måneder

Hændelser

Egne ansatte Contractors

Antal hændelser Hændelsesindex* Antal hændelser Hændelsesindex*

Type af hændelse 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16 2016/17 2015/16

Kriminalitet 243 306 12,6 15,7 24 14 2,76 1,34

Personskader 85 113 4,41 5,79 42 32 4,83 3,07

Near misses 242 302 12,6 15,5 136 138 15,6 13,3

Dødsfald 0 0 0 0 0 0 0 0

Kundeulykker 29 31 1,51 1,59 7 10 0,81 0,96

*Hændelseindex: Antal ulykker x 200.000 pr. antal arbejdstimer

Personskader med fravær

LWC 1) LWC Severity rate 2)

2016/17 2015/16 2014/15 2016/17 2015/16 2014/15

Egne ansatte 41 215 50 2,13 11,01 2,49

Contractors 43 114 1 4,95 10,95 0,09

1) LWC (Lost workday cases) – Antal fraværsdage ved arbejdsskader

2) LWC Severity rate – Antal fraværsdage ved arbejdsskader x 200.000 pr. antal arbejdstimer

1)
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Vi ved, at et sortiment som er tilpasset kundernes behov, 
kombineret med kompentence og markedets bedste 
betjening giver vores kunder en bedre samlet oplevelse af 
deres besøg på vores stationer.  

For at sikre, at vi lever op til vores kunders forventninger, 
gennemfører vi regelmæssigt undersøgelser af 
kundetilfredsheden. På vores stationer bruger vi såkaldte 
Mystery Shoppers – personer, der udgiver sig for at være 
kunder, og som observerer, hvordan butikken og personalet 
behandler kunderne. Vi gennemfører desuden vilkårlige 
undersøgelser baseret på et kundetilfredshedsindeks, NKI. 
I alt indgår 420 bemandede stationer med i alt 2.108 
indsamlede svar. Det er glædeligt, at vi nu ser de bedste 
resultater nogensinde i begge målinger. 

Kundebetjening, samt vores ambition om hurtigt at 
identificere og tilpasse os til kundens behov, er de vigtigste 
faktorer for kundetilfredshed. I kategorien ”venlig og 
imødekommende betjening” er hele 97 ud af hundrede 
adspurgte tilfredse. 

Kortere ventetid
Vi har i løbet af året også arbejdet på at opnå kortere 
ventetid for dem, der ringer til vores telefonsupport. Der har 

vi tidligere haft problemer i ferieperioder, men via en række 
effektiviseringstiltag er ventetiden i juni og juli blev væsentligt 
reduceret – fra 8 til 1,5 minutter. For hele året som helhed 
er ventetiden blevet reduceret med godt et minut. Det lyder 
måske ikke af meget, men når man sidder i telefonkø, opleves 
det som en stor forskel. 

Vi har også haft fokus på at forbedre kundebetjening i vores 
telefonsupport. Det er først og fremmest sket via aktive 
medlytninger og coaching fra vores gruppechefer. I løbet af 
året har vi gennemført omkring 1.000 medlytninger.

Bedre kundeoplevelse i butikkerne 
På stationerne har vi opgraderet alle kassesystemer, så vi 
hurtigere kan håndtere transaktioner og betalinger. Det nye 
system giver os også bedre muligheder for at skræddersy 
budskaber og tilbud til vores kortmedlemmer. 

Der er stadig områder, hvor vi kan forbedre os - for eksempel 
ved at være hurtigere til at etablere øjenkontakt, når vi tager 
imod vores kunder. Vi har også lyttet til vores erhvervskunders 
ønske om forbedrede åbningstider. Det er vores ambition 
altid at være lydhøre over for vores kunders behov, så vi kan 
fastholde og fortjene deres tillid.

Kundeforventninger 
og kundeservice

OKQ8 Scandinavias målsætning 
er at være en muliggører for 
menneske i bevægelse 
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Interview: 
Moa Zeidlitz, kunde 
hos OKQ8 Bromma  
i Stockholm
 

Hvorfor vælger du OKQ8 Scandina-
via, og hvad køber du hos os i dag? 
’Jeg er kunde af forskellige årsager. For 
det første ligger det tæt på mit hjem, og 
jeg vil gerne støtte lokale virksomheder, 
så de bevares. For det andet findes der 
OKQ8-stationer overalt. Jeg tanker især 
benzin, vasker bilen og køber kaffe og 
snacks, når vores familie skal på tur.’

Hvad bruger du os til om 10 år?
’Jeg køber uden tvivl stadig produkter, 
som jeg skal bruge, når jeg er på farten, 
men jeg håber også, at der er sket en stor 
miljøudvikling. Jeg håber, at el er blevet 
udbredt og at jeg lader el på min elbil. 
Men jeg håber også, at der tilbydes andre 
ikke-fossile brændstoffer på stationerne, 
som er mere effektive. Det ville også være 
godt, hvis jeg som kunde blev opmuntret 
til at være mere miljøvenlig, f.eks. ved at 
få bedre vilkår.’
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Vi er drevet af engagement og omtanke for vores kunder, 
vores kolleger, vores ejere og vores omverden.

Vores værdier vejleder os i vores håndtering af både 
hverdagshændelser og uventede hændelser. Vi støtter os til 
dem i det daglige, og de hjælper med at opnå fleksibilitet og 
hurtige omstillinger, når der er behov for det.

Vores vision og ledelse af bæredygtighed
Direktivet fra vores ejere er tydeligt: Vi skal stræbe 
efter at være en bæredygtig virksomhed såvel socialt 
som miljømæssigt og økonomisk. Bæredygtighed skal 
gennemsyre hele vores virksomhed. 

Fordi vi har et tydeligt mandat fra vores ejere til at arbejde 
med bæredygtighed, er det integreret i virksomheden 

og behandles som en proces i stedet for som en separat 
del. Vores miljøaspekter og miljøpåvirkning styres af 
et Sustainability-råd bestående af repræsentanter 
fra virksomheden. Rådet kommer med anbefalinger 
til ledelsen angående strategi, mål og aktiviteter i 
bæredygtighedsarbejdet. Ledelsen træffer derefter 
beslutninger vedrørende arbejdet med bæredygtighed, inden 
de føres ud i livet i organisationen via rådet. Formand for 
rådet er vores direktør for Sustainability & Communication. 

Som en del af vores systematiske arbejde med 
bæredygtighed foretager vi opfølgende interne revisioner. 
Dermed sikrer vi, at vores rutiner fungerer i praksis og ikke 
bare på papiret. 

Vores værdier
I forbindelse med sammenlægningen i 2012 indså vi, at der 
er et behov for et fælles værdigrundlag. Det blev starten på en 
proces, hvor vi har undersøgt vores eksistensberettigelse. Vi 
konkluderede, at vi altid har været med til at gøre det muligt 
for mennesker at være i bevægelse. Det giver os frihed til ikke 
at være fastlåst til en bestemt type produkter og tilbud.

Som en værdistyret virksomhed vil vi skabe en følelsesmæssig 
tilknytning hos vores kunder. Det gør vi ved at agere ud 
fra en tankegang, vi kalder ”The friendly approach”. Den 
skal sikre, at alle føler sig velkomne hos os. Vi skal være 
lette at forstå, og vi skal være åbne. Denne tankegang skal 
gennemsyre hele vores organisation. Derfor har alle vores 
medarbejdere deltaget i uddannelse, så de tydeligt forstår 
tankegangen, og hvad den i praksis betyder for deres daglige 
arbejde. Vi er overbeviste om, at det er dette arbejde, der 
har resulteret i, at vi nu har flere tilfredse medarbejdere og 
kunder end nogensinde før.  

OKQ8 Scandinavia er et energi- og 
olieselskab og en detailhandelskæde,  
der arbejder for bæredygtige løsninger 

Vision & værdier

Vision
Vi vil være en muliggører for mennesker  
i bevægelse.

Værdier

• Åben og ærlig
• Kundefokus
• Kompetence
• Hurtigt og smidigt

Vores 
virksomhed

Jeg er glad for at kunne konstatere, at det efter fire års 
intensivt arbejde er lykkedes med integrationen. Vi arbejder 
nu sammen som en virksomhed på et skandinavisk marked. 
Det gælder såvel mellem medarbejdere som mellem 
forskellige afdelinger – og ikke mindst landene imellem. Vi 
deler gode eksempler og inspirerer og udfordrer hinanden. 

Der resterer stadig meget arbejde, men vi agerer og 
kommunikerer som et samlet OKQ8 Scandinavia. Det giver os 
en styrke i vores arbejde med i fællesskab at fortsætte rejsen 
hen imod en endnu mere bæredygtig virksomhed.

Steffen Pedersen
Adm. Direktør, OKQ8 Scandinavia
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OK ekonomisk förening er den største af syv OK-foreninger 
i Sverige med næsten en million medlemmer. Kuwait 
Petroleum International har hovedsæde i Holland og er 
ejet af Kuwait Petroleum Corporation, som er ejet af den 
kuwaitiske stat. I 1999 blev der indgået et joint venture 
mellem OK ekonomisk förening og Kuwait Petroleum 
International. 

Den 1. august 2012 stiftede OKQ8 Sverige og Q8 Danmark 
sammen et af Skandinaviens største brændstofselskaber, 
OKQ8 Scandinavia. Vi er med ca. 1.000 servicestationer 
i Sverige og Danmark en engageret, inkluderende og 
kundefokuseret arbejdsplads med ca. 3.780 medarbejdere 
i Sverige og Danmark.

Organisation 
Vi er en muliggører for mennesker i bevægelse – med en 
varm og velkommen indstilling.
Vi har fokus på vores påvirkning af miljø, klima, sociale 
spørgsmål og økonomi. Vi tror på, at vores arbejde 
for bæredygtighed er vejen til fremgang. Vi har fælles 
mål, værdier og ledelse, men arbejder under forskellige 
varemærker i Danmark og Sverige. 

Vi tror på mobilitet og drivkraften ved at være i bevægelse. 
Vores arbejde med bæredygtighed drejer sig om at 
muliggøre bevægelse med minimal negativ indvirkning på 
mennesker og miljø samt at være en velkommen nabo, der 
bidrager til samfundsudviklingen.

OK ekonomisk förening og Kuwait Petroleum 
International ejer hver 50 % af OK-Q8 AB. 
OK-Q8 AB ejer Q8 Danmark A/S

Ejere og 
organisation

Vores samlede økonomiske resultat for 2016/17 blev 
960 millioner kroner. Investeringer for fornyelse af vores 
stationsnet fortsætter, og afskrivningerne er derfor fortsat 
højere end tidligere. 

Vores resultat for 2016/17 forklares af gode 
brændstofmarginaler samt øget indtjening for vores 
udbud af servicetilbud. Eksterne faktorer, som har påvirket 
resultatet har været øgede afgifter på brændstof, forhøjede 
arbejdsgiverafgifter og ikke mindst olieprisen. I løbet 
af regnskabsåret er priserne på brændstof steget på 
verdensmarkedet og har via vores lagerbeholdning haft en 
positiv indvirkning på årets resultat.

Priserne på råvarer til vores brændstof påvirkes af flere 
faktorer i vores omverden, som vi ikke kan styre, f.eks. 
konjunktur og udbud. Disse faktorer styres af verdenspolitik, 
naturfænomener og politiske uroligheder. Brændstofpriserne 
på vores salgsmarkeder påvirkes også af spillereglerne for 
fornybare brændstoffer og brændstofafgifter. 

OKQ8 Scandinavia er engageret i en række projekter, som har 
til formål at bidrage positivt til de miljøer og samfund, hvor vi 
opererer. Det drejer sig blandt andet om Solvatten, Fryshuset 
og Vi-Skogen, som er beskrevet i rapportens afsnit  
5 Bæredygtige løsninger. 

En stabil økonomi giver os de 
nødvendige forudsætninger for at 
kunne arbejde langsigtet med vores 
sociale og miljømæssige ansvar

Økonomi

Økonomisk resultat

Økonomisk værdi – genereret og fordelt (MSEK) 2016/17 2015/16 2014/15

Omsætning 31.868 32.293 36.436

Driftsomkostninger -14.935 -16.832 -21.381

Lønninger og fordele -725 -721 -695

Punktskatter - Sverige -11.644 -10.909 -10.419

Punktskatter - Danmark -3.380 -3.428 -3.525

Selskabsskat - Sverige -191 -100 -129

Selskabsskat - Danmark -35 5 85

Finansielle poster, netto 5 11 7

Donationer -3 -2 -2

Resultat 960 317 377



Frivillige standarder og principper vi støtter
• Global Reporting Initiative (GRI)
• UN Global Compact
• Agenda 2030 og FN´s 17 globale mål for bæredygtig 

udvikling

Vi skal altid undgå handlinger og situationer, der kan 
medføre interessekonflikter, eller som på anden vis kan 
give anledning til at sætte spørgsmålstegn ved vores 
uafhængighed. Vi skal som virksomhed forblive politisk 
neutrale og ikke støtte politiske partier eller andre politiske 
grupper økonomisk.

FN initiativer
OKQ8 Scandinavia støtter FN’s Global Compact-principper 
om menneskerettigheder, arbejdsret, miljø og antikorruption, 
som blev underskrevet i 2014. 

Det er vigtigt, at vi er en del af den store, indflydelsesrige 
gruppe af aktører, der understøtter denne globale standard. 
Principperne stemmer overens med vores egen Code of 
Conduct, vores bæredygtighedsarbejde og vores politik. 
Ligeledes støtter vi FN’s 17 globale mål for bæredygtig 
udvikling i udviklingen af vores tre nye bæredygtighedsmål.

Vi vil være en ansvarlig 
virksomhed, der støtter  
flere frivillige standarder  
og principper

Eksternt 
engagement

I 2016/17 har vi fået flere udmærkelser 
og priser, som vi er stolte over. Det 
fortæller noget om, at vi er på rette vej 
med vores bæredygtighedsarbejde 

Kuwait Petroleum (KPI) Excellence Recognition 
Award
OKQ8 Scandinavia modtog fem priser, da vinderne af KPI’s 
Excellence Recognition Award (ERA) blev kåret. De fem 
vindere er: 

• Drip stop – forhindrer, at de sidste dieseldråber havner på 
jorden

• Miljøbrændstofanlægget i Kallhäll – biobrændstof til 
erhvervstrafikken

• Södertälje-projektet – en videreudvikling af vores 
praktikprogram Ung på väg

• Work-force management – kortere ventetid hos Customer 
Service

• Q8 Low RisQ – unik bilforsikring.

Sustainable Brand index
 Industry Leader 2016 i Sustainable Brand index i Sverige  
for femte gang på seks år. 

Sustainable Brand Index™ er Nordens største 
varemærkeundersøgelse med fokus på bæredygtighed. 
Ud fra interviews med 32.000 forbrugere bliver de største 
virksomheder i Norden vurderet 
i forhold til bæredygtighed. 
Undersøgelsen er baseret på FN’s 
10 Global Compact-principper 
suppleret med forbrugernes egne 
forventninger til virksomhederne. 

Vores 
udmærkelser
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Denne rapport er vores tredje 
skandinaviske sustainability rapport. 

Rapportering

Uafhængig revisors erklæring om OKQ8 
Scandinavias Sustainability Rapport

Erklæring

Denne ordning blev implementeret i samarbejde med 
advokathuset Kroman Reumert og skal sikre, at vores 
medarbejdere kan indberette hændelser vedrørende 
korruption og hvidvaskning. I 2017/18 vil vi arbejde på at 
implementere en frivillig whistleblower ordning, som vil være 
gældende for alle vores aktiviteter i både Danmark og Sverige. 

Dette betyder konkret, at alle medarbejdere hos OKQ8 
Scandinavia anonymt kan indberette alvorlige hændelser, 
som f.eks. brud på menneskerettigheder og andre 
forhold, som er beskrevet i vores Code of Conduct. Denne 
whistleblower ordning vil værne om, at OKQ8 Scandinavias 
etik, virksomhedskultur og varemærke bliver opretholdt.

Rapporten dækker regnskabsåret 1. mar. 2016 - 28. feb. 2017. 
Det er koncernens tredje fælles Sustainability rapport. Rapporten 
er udarbejdet på grundlag af Global Reporting Intitiative’s 
rammer, GRI-G4 på niveauet ´Core´. Rapporten er revideret af 
ekstern revisor, som har afgivet en erklæring på, at rapporten er i 
overensstemmelse med de identificerede GRI indikatorer.

For at afdække omfanget af rapporten, har vi taget 
udgangspunkt i vores værdikæde og medtaget de områder, som 
vi anser som relevante for os. Vi har derefter vurderet, hvilket GRI 
indikatorer, som vi vil afdække i rapporten. Vi har ligeledes udført 
en grundig væsentlighedsanalyse med input fra interne eksperter 
samt udvalgte interessenter med det formål at sikre, at vores 
bæredygtighedsarbejde er relevant og effektivt.

Arbejdsmiljø
De rapporterede arbejdsmiljødata omfatter alle OKQ8 
Scandinavias egne aktiviteter og medarbejdere.  Data 
omfatter ligeledes medarbejdere på stationerne, som drives 
på franchise basis under vores varemærke. Dette betyder, 
at Volvo Tanka ikke er inkluderet i rapporteringen. Vores 
distributører, som transporterer vores produkter ud til kunder 
og stationer er ligeledes omfattet af rapporteringen.

Sociale og økonomiske data
De rapporterede sociale og økonomiske data omfatter alle 
OKQ8 Scandinavias egne aktiviteter og medarbejdere. Nogle 
af de økonomiske data for 2015/2016 and 2014/15 er blevet 
opdateret, så de ikke længere svarer til tidligere rapporterede 
data.

Miljødata
De rapporterede miljødata omfatter alle OKQ8 Scandinavias 
egne aktiviteter. Miljødata inkluderer også vores distributører, 
som transporterer vores produkter ud til kunder og stationer. 
Vores data omfatter energianvendelse og udledning af 
drivhus gasser (CO2e), da disse udgør vores væsentligste 
miljøpåvirkninger. 

Vi har i år udviklet og implementeret det webbaserede system, 
CEMAsys, som bygger på Greenhouse Gas Protocol standarden. 
Systemet er baseret på danske og svenske anerkendte og 
godkendte omregningsfaktorer. Dette betyder, at vi kan sikre 
en højere grad af troværdighed af vores data, da faktorerne 
automatisk bliver opdateret af systemejeren. Alle data tilbage 
fra rapporteringsåret 2014/15 er lagt ind i systemet. Det er 
derfor udelukkende data fra CEMAsys, som anvendes i dette års 
rapport. Dette betyder således, at der skal ses bort fra data i de 
to foregående års sustainability rapporter.

Til OKQ8 Scandinavia

Indledning
Vi har efter aftale med OK-Q8 AB og Q8 Danmark A/S (OKQ8 
Scandinavia) ledelse påtaget os en erklæringsopgave med 
begrænset sikkerhed om OKQ8 Scandinavias Sustainability 
Rapport for 2016/17. 

Ledelses ansvar for OKQ8 Scandinavias 
Sustainability Rapport
Ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af OKQ8 Scandinavias 
Sustainability Rapport i overensstemmelse med kriterierne 
nævnt på side 52,  som er de dele af Sustainability Reporting 
Guidelines (udstedt af The Global Reporting Initiative (GRI)), 
som finder anvendelse på Sustainability Rapporten, samt 
de regnskabs- og målingsprincipper, som selskabet har 
udarbejdet. Dette ansvar omfatter også de interne kontroller, 
der er relevante for udarbejdelsen af en Sustainability 
Rapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om OKQ8 
Scandinavias Sustainability Rapport baseret på de 
begrænsede sikkerheds handlinger vi har udført. 

Vi har udført vores erklæringsopgave med begrænset sikkerhed 
i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver 
med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle 
oplysninger udstedt af IFAC. En erklæringsopgave med 
begrænset sikkerhed består af forespørgsler, primært til 
personer, som er ansvarlige for udarbejdelsen af OKQ8 
Scandinavias Sustainability Rapport, samt anvendelsen af 
analyser og andre begrænset sikkerhed handlinger.

Handlinger, udført i forbindelse med en erklæringsopgave 
med begrænset sikkerhed, varierer i natur og form og er 
mindre omfattende i forhold til en erklærings opgave med høj 
grad af sikkerhed udført i overensstemmelse med IAASB’s 
Standards on Auditing og god revisionsskik i øvrigt har. 
Revisionsvirksomheden er underlagt ISQC 1 (International 
standard om kvalitetsstyring), og anvender således et 
omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede 
politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, 
faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering. 

De handlinger der udføres i forbindelse med en 
erklæringsopgave med begrænset sikkerhed gør det ikke 
muligt for os at opnå sikkerhed for, at alle væsentlige forhold, 
som ville kunne være opdaget ved en erklæringsopgave med 
en høj grad af sikkerhed, bliver opdaget. Vi afgiver derfor ikke 
en konklusion med en høj grad af sikkerhed. 

De udførte handlinger er baseret på de af ledelses definerede 
kriterier som beskrevet ovenfor. Vi anser disse kriterier for 
at være passende for udarbejdelsen af OKQ8 Scandinavias 
Sustainability Rapport. 

Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt 
og hensigtsmæssigt til at kunne afgive en konklusion.

Konklusion
På baggrund af det af os udførte arbejde med begrænset 
sikkerhed er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver 
os anledning til at konkludere, at OKQ8 Scandinavias 
Sustainability Rapport ikke i alle væsentlige henseender 
er udarbejdet i overensstemmelse med de af ledelse 
definerede kriterier.

I tråd med dansk lovgivning, har vi i OKQ8 
Scandinavia i Danmark siden 2014 haft  
en finansiel whistleblower ordning 

Compliance

Stockholm, 23. maj 2017

KPMG AB

Tomas Gerhardsson
Statsaut. revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jon Beck
Statsaut. revisor
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Sustainability-rådet evaluerer vores mål og vores udvikling 
mindst en gang om året. Målene justeres og fornys efter 
behov. Alle mål skal knyttes til vores højest prioriterede 

aspekter identificeret i væsentlighedsanalysen og følge vores 
bæredygtighedsstrategi. I tabellen nedenfor vises vores 
nuværende mål og opfyldelsen af dem.

Sustainability-rådet evaluerer 
vores mål og vores resultat mindst 
en gang om året

Mål og  
resultater

UN Global 
Compact

Mål År Basisår Resultat

Overordnet mål
Vi vil være i Top 50 på Nordic’s Most 
Attractive Employer ranking

2025
Ikke 
relevant

Nyt mål

LinkedIn Vi vil have 10.000 followers på LinkedIn 2017/18 Ikke relevant
I marts 2017 havde vi 
7.941 followers

Sociale initiativer

Korta vägen – Vi vil ansætte 10 praktikanter 2017/18 Ikke relevant
I 2016/17 havde vi 7 
praktikanter

Ung på väg – Vi vil ansætte 60 praktikanter 2017/18 Ikke relevant
I 2016/17 startede 56 unge 
mennesker i praktik

Bryd unges ledighed nu – Vi vil gennemføre 5 
Boot Camps

2017/18 Ikke relevant
I 2016/17 gennemførte vi 7 
Boot Camps

Medarbejder- 
tilfredshed (NMI)

Vi vil øge NMI-index til 3,4 2020 Ikke relevant
I februar 2017 opnåede vi 
et index på 3,12

Arbejdsmiljø Vi har en vision om nul ulykker i arbejdet Løbende Ikke relevant
I 2016/17 havde vi 12 
personulykker med fravær

Mål År Basisår Resultat

Overordnet mål
Vi vil være i Top 50 på Sustainable Brand 
Index

2025 Ikke relevant Nyt mål

Bæredygtige 
stationer

I Sverige vil vi bygge en ny station om året, 
som lever op til vores bæredygtighedskriterier

Løbende Ikke relevant Nyt mål

I Danmark skal ombyggede stationer leve op 
til vores bæredygtighedskriterier

Løbende Ikke relevant Nyt mål

Brændstoffer

Vi vil vurdere vores brændstofleverandører ud 
fra fastlagte bæredygtighedskriterier

2017/18 Ikke relevant Nyt mål

Højrisiko leverandører skal revideres af tredje 
part

2018/19 Ikke relevant Nyt mål

El-ladere
Vi vil installere 30 hurtigladere; 25 i Sverige 
og 5 i Danmark

2018/19 2016/17 Nyt mål

Partnerskaber
Vi vil støtte Solvattenprojektet med 1 krone pr. 
bilvask i Danmark og Sverige

2017/18 Ikke relevant
I 2016/17 donerede vi 
2.497 MSEK til Solvatten

Mål År Basisår Resultat

Overordnet mål
Vi vil reducere CO2e-udledning fra egen 
drift med 20 % pr. m3 solgt produkt

2030 2014/15
CO2e-udledning er 
reduceret med 24 %

Total 
energianvendelse

Vi vil reducere energianvendelse fra egen 
drift med 20 % pr. m3 solgt produkt

2030 2014/15
Energianvendelse er 
reduceret med 8,6 %

Logistik

Vi vil reducere CO2e fra distribution med  
20 % pr. kørt km

2030 2014/15
CO2e-udledning er 
reduceret med 3,9 %

Vi vil reducere CO2e från depåer med 20 % 
pr. m3 udkørt produkt

2030 2014/15
CO2e-udledning er 
reduceret med 43 %

Vi vil reducere energianvendelse från 
depoter med 20 % pr. m3 udkørt produkt

2030 2014/15
Energianvendelse er 
reduceret med 10 %

Smørolie
Vi vil reducere CO2e fra Petrolia med 20 % 
pr. m3 produceret produkt

2030 2014/15
CO2e-udledning reduceret 
med 22 %

Princip Side

Menneskerettigheder

Princip 1 Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationale menneskerettigheder inden for virksomhedens 
indflydelsesområde.

9,20,38,41,26,27,50

Princip 2 Sikre, at virksomheden ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder. 9,20,38,41,26,27,50

Arbejdsret

Princip 3 Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektive forhandlinger. 22,41,57

Princip 4 Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde. 22,41,57

Princip 5 Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde. 22,41,57

Princip 6 Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold. 9,38,41

Miljø

Princip 7 Virksomheden bør støtte et forsigtighedsprincip til miljømæssige udfordringer. 20,21,50,57

Princip 8 Tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed. 20,21,26,28,50

Princip 9 Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. 26-28

Korruption

Princip 10 Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. 22,38,50,52
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Indikator Beskrivelse Kommentar Side

G4-1 Erklæring fra den administrerende direktør om relevansen 
af   bæredygtighed

8-9

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens navn OK-Q8 AB, Q8 Danmark A/S og datterselskaber

G4-4 De vigtigste varemærker, produkter og/eller 
tjenesteydelse

IDS, OK-Q8 AB, Q8 Danmark A/S, Q8 Oils, F24, OKQ8 Minipris, OKQ8 
Visa 

Bagsiden

G4-5 Hjemsted København og Stockholm

G4-6 Lande, hvor organisationen har aktiviteter Danmark og Sverige

G4-7 Ejerstruktur og virksomhedsform 48

G4-8 Markeder hvor organisationen har aktiviteter Vores produkter bliver primært afsat til privat- og erhverskunder i 
Danmark og Sverige

Bagsiden

G4-9 Omfang af organisationen 24,36,46,49

G4-10 Arbejdsstyrke Vi rapporterer ikke opdelt på køn. Vi rapporterer kun på totalt antal 
ansatte inkl. deltids- og timeansatte.

36

G4-11 Ansatte med overenskomst Majoriteten af vores timelønnede medarbejdere er omfattet af en 
kollektivaftale.

G4-12 Beskrivelse af organisationens leverandørkæde 20-21

G4-13 Væsentlige organisatoriske ændringer i 
rapporteringsperioden

Ingen væsentlige ændringer.

G4-14 Beskrivelse af forsigtighedstilgangen i organisationen Forsigtighedsprincippet er medtaget i svensk miljølovgivning 
i Miljøbanken. I Danmark findes tilsvarende krav i 
miljøbeskyttelsesloven. I koncernen tager vi hensyn til 
forsigtighedsprincippet ved indkøb af varer og materialer. 

G4-15 Eksterne forpligtelser og principper, som organisationen 
følger eller støtter

50

G4-16 Medlemsskab af organisationer Svenska Petroleum og Biodrivmiddel instituttet (SPBI), Klimaneutrale 
godtransporter på vej (KNEG), Energi- og olieforum (EOF), Danske 
olieberedskabslager, Dansk Industri (DI) og Arbetsgivarföreningen 
KFO

Væsentlighed

G4-17 Virksomhedsenheder, som indgår i det finansielle 
regnskab

Samtlige dele af koncernen indgår i OKQ8 Scandinavias sustainability 
rapport 2016/17

G4-18 Processer til definition af rapportens indhold og 
afgrænsning

12-19

G4-19 Liste over væsentlige aspekter 16-17

G4-20 Afgrænsning af væsentlige aspekter inden for 
organisationen

Samtlige aspekter er væsentlige for organisationen

G4-21 Afgrænsning af væsentlige aspekter uden for 
organisationen

16-17

G4-22 Effekten af ændringer og nye beregninger fra tidligere 
rapporter

Ingen væsentlige ændringer.

G4-23 Væsentlige ændringer, som er gennemført siden 
sidste rapporteringsperiode med hensyn til omfang og 
områdeafgrænsninger

Årets væsentlighedsanalyse har resulteret i en vis omfordeling af 
aspekterne.

Interessenter

G4-24 Liste over interessentgrupper, som organisationen har 
dialog med

14

G4-25 Principper for identifikation og udvælgelse af 
interessenter

14

G4-26 Metoder til interessentdialog inklusiv arbejdet med 
sustainability rapporten

13-14

G4-27 Emner, som interessenter har bragt op i dialoger, og 
hvordan disse er håndteret

15

GRI index Indikator Beskrivelse Kommentar Side

Rapportopbygning

G4-28 Rapporteringsperioden Regnskabsåret marts 2016 til februar 2017

G4-29 Dato for offentliggørelse af seneste rapport Maj 2016

G4-30 Rapporteringshyppighed Årlig

G4-31 Kontaktperson for rapporteringen og indholdet af 
rapporten

Alexandra William-Olsson, Head of Communication eller
Annette Hansen, Head of SSHE och Sustainability

G4-32 GRI-index 56-57

G4-33 Retningslinjer for ekstern verifikation af rapporten 53

G4-34 Ledelsesstruktur 13,46,54

G4-56 Værdier, principper og Code of Conduct 38-41,50-52

Økonomi

G4-DMA Ledelse af økonomi 48-49

G4-EC1 Direkte økonomisk værdi 49

Miljø

G4-DMA Ledelse af miljø 6,12-19,26-29

G4-EN5 Energi intensitet. 4,9,28-29,52,55

G4-EN6 Reduktion af energiforbruget igennem projekter og 
initiativer 

26-29

G4-EN7 Reduktion af energiforbruget pr. solgt produkt (m3) 4,28-29,55

G4-EN18 GHG intensitet Ratio 4,9,28-29,52,55

G4-EN22 Vandudledning Inkluderes i vores sustainability rapportering fra 2017/18 26

G4-EN24 Væsentlige spild 28-29

G4-EN29 Sanktioner for manglende overholdelse af 
miljølovgivningen

Ingen

G4-EN31 Økonomiske udgifter til beskyttelse af miljøet 49

G4-EN32 Screening af leverandører 20-23,27-28

G4-EN34 Klager pga. manglende overholdelse af miljølovgivningen Ingen

Arbejdstagerforhold

G4-DMA Ledelse af arbejdstager forhold 38-39,41

G4-LA1 Arbejdsstyrke og personaleomsætning Vi rapporterer ikke personaleomsætning. 36

G4-LA2 Personalegoder 38-39

G4-LA5 Medarbejdere i arbejdsmiljøudvalg eller 
arbejdsmiljøgrupper

42

G4-LA6 Arbejdsskader, sygefravær, tabte arbejdsdage, fravær og 
arbejdsrelateret dødsulykker

Vi rapporterer ikke opdelt på køn. 43

G4-LA9 Timer på træning om året pr. medarbejder Vi rapporterer ikke opdelt på køn. 40

G4-LA11 Udvikling og karriere samtaler Alle medarbejdere i organisationen deltager i medarbejderudviklings 
samtaler, hvor mål og karriereudvikling aftales

Menneskerettigheder

G4-DMA Ledelse af medarbejderrettigheder 12-19,22-23, 
38-39,41

G4-HR3 Tilfælde af diskrimination Ingen

G4-HR4 Leverandørers ret til at udøve foreningsfrihed og 
kollektive forhandlinger

22-23

G4-HR12 Antal af klager over krænkelse af menneskerettighederne Ingen

Samfundet

G4-DMA Ledelse af samfundet 12-19,34-35

G4-SO3 Risikoen for korruption og bestikkelse 22-23,52

G4-SO4 Implementering af retningslinjer for korruption og 
bestikkelse 

41,52

G4-SO5 Tilfælde af korruption og bestikkelse Ingen

G4-SO8 Sanktioner for manglende overholdelse af lovgivningen 
vedrørende produkt sikkerhed og sundhed

Ingen

Produktansvar

G4-DMA Ledelse af produktansvar 12-19,31

G4-PR2 Sanktioner for manglende overholdelse af lovgivningen 
vedrørende produkters sikkershed og sundhed

Ingen

G4-PR7 Sanktioner for manglende overholdelse af 
markedsføringsloven

Ingen



OKQ8 Sverige og Q8 Danmark udgør tilsammen et af 
Skandinaviens største olieselskaber. Vi er en engageret og 
kundeorienteret organisation med ca. 3.750 ansatte i Sverige 
og Danmark. Vores værdier er Åben & Ærlig, Kundefokus, 
Kompetence og Hurtigt & Smidigt, og de præger vores daglige 
arbejde. Vores medarbejdere har alle noget unikt at tilbyde, og 
gennem vores værdier kan vi vokse og udvikle os. 

Vi har ca. 1.000 tankstationer i Skandinavien, hvorfra vi leverer 
produkter og tjenester til folk på farten. Vi tilbyder brændstof, 
højt serviceniveau, tilgængelighed og et stort udvalg af 
bilistrelaterede produkter samt friske fødevarer og 100% 
Fairtrade kaffe. Vi arbejder aktivt for at drive udviklingen af 
mere klima- og miljøvenlige brændstoffer og produkter. 
Læs mere om os på www.okq8.se og www.q8.dk

OKQ8 Scandinavia


