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Vi ønsker at være en effektiv og 
innovativ organisation, og det er 
forudsætningen for, at vi kan blive 
ved med at være en samfundsan-
svarlig virksomhed også om 20 år. 
Vores omverden er under konstant 
og hastig forandring, og det er 
vores ambition hele tiden at blive 
bedre til at møde forandringen og 
arbejde med den. 

I 2012 fusionerede vi med det 
svenske selskab OK-Q8 AB. Fu-
sionen har for alvor taget form i 
2013/14. Vi er kommet langt med 
at integrere de to virksomheder og 

arbejder fokuseret på at opbygge 
fælles værdier og én fælles kultur. 
Medarbejderområdet er til stadig-
hed en væsentlig prioritet for os, 
og særligt nu, hvor virksomheden 
gennemgår store forandringer. 

Vores omsætning i 2013/14 var 
på 5,9 mia. kr. Øvrige nøgletal 
kan ses i tabellen her til højre og i 
vores finansielle årsregnskab.

Vi er medarbejderne
Vi, som arbejder i Q8, skal og vil 
tage et ansvar for en bæredygtig 
virksomhed, men det kræver, at 
vi som medarbejdere udvikler os 
til at klare de udfordringer, som 
fremtidens virksomhed og arbejds-
marked vil byde på. Kompeten-
cer er en vigtig værdi for os, og 
vi mener ikke, at vores dygtige 
medarbejdere udelukkende skal 
bidrage til vores virksomhed – vi 
tror på, at vores medarbejdere får 
et bedre arbejdsliv, hvis de hele 
tiden udvikler sig, og på den måde 
vil de også bidrage til et stærkere 
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Q8 Danmark A/S er et 
energi- og olieselskab og 
en detailhandelskæde, der 
arbejder for bæredygtige 
løsninger. Vi er drevet af 
engagement og omtanke 
for vores kunder, vores kol-
leger, vores ejere og vores 
omverden.

Nettoomsætning

Andre driftsindtægter

Finansielle indtægter

Driftsomkostninger
(inkl. afskrivninger)

Medarbejderlønninger 
og goder

Betaling til kapital-
formidlere

Indbetalinger til staten

Samfundsinvesteringer

Årets resultat

Investeringer

5.955.639

57.055

5.849

-5.559.631

-357.863

-2.808

-23.077

-1.085

72.164

81.620

5.992.774

40.284

4.275

-5.661.996

-346.213

-2.869

-10.594

15.970

181.687

Økonomisk værdi

Resultat  
2013/14

Resultat  
2012/13TDKK

Oplysningerne er en delmængde af den finan-
sielle årsrapport, der findes i sin fulde længde på 
Q8’s hjemmeside.
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arbejdsmarked, hvis de skulle søge 
nye udfordringer uden for Q8. 
Vi vil have sikre og sunde forhold for 
vores ansatte og sørge for, at de gen-
nem uddannelse og udvikling forbliver 
attraktive for arbejdsmarkedet.

På samme måde vil vi være gode na-
boer og bidrage positivt i de lokalsam-
fund, hvor vi opererer. Vi prioriterer at 
overholde både nationale og interna-
tionale regler for hele SSHE-området 
(Safety, Security, Health and Environ-
ment). Det er et strategisk afgørende 
område for os, idet gode forhold på 
dette område hver dag sikrer os vores 
fortsatte “license to operate” og på 
lang sigt en bæredygtig udvikling af 
vores virksomhed. Læs mere på side 5.

Klimapolitik
Vores klimapolitik er, at vi planlægger 
efter en minimal belastning af miljø 
og klima i alle vores projekter. 

Ud fra det vilkår, at vores kernefor-
retningsområde er salg af brændstof, 
kommer 99 pct. af vores klimapåvirk-
ning fra de produkter, vi sælger. 

Q8 for miljø og klima
Kravet om øget bæredygtighed an-
sporer os samtidig til at udvikle inno-
vative produkter og løsninger. Sam-
men med vores nye ejere i OK-Q8 AB 
arbejder vi på at finde fælles svar på, 
hvilke produkter, vi skal kunne tilbyde 
vores kunder – produkter som ikke 
bare er holdbare løsninger for miljøet, 
men også for vores virksomhed. 

Vi tror på, at fremtidens generatio-
ner af biobrændstoffer skal sikre, at 
vi begrænser CO2-udledningen fra 
transportsektoren yderligere, og vi er 
meget bevidste omkring de udfordrin-
ger, der følger med. 

Vi arbejder hårdt for, at fremtidens 
biobrændstof kommer til at have en 
faktisk effekt og ikke bare en skue-ef-
fekt. Vi er endnu ikke afklarede 
omkring, hvordan løsningen ser ud, 
men vi ved nu, at biobrændstoffer er 
anledningen til en tredjedel af den 
CO2-reduktion, transportsektoren 
har opnået de senere år. Danmark er 
desuden forpligtet til, at mindst 10 
pct. af energiforbruget i transportsek-

toren kommer fra vedvarende energi 
i 2020. Det er endnu en udfordring, 
som motiverer os til fortsat at udvikle 
bæredygtige drivmidler.

CO2 kortlægning
I 2013/14 begyndte vi at anvende 
Greenhouse Gas Protocol, en aner-
kendt international standard for be-
regning af udledning af drivhusgasser. 
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Det er vores mål, at vi ved udgangen 
af regnskabsåret 2014/15 skal have en 
færdig kortlægning af vores CO2-ud-
ledning.

Efter fusionen med OK-Q8 AB steg 
virksomhedens rejseaktivitet eksplo-
sivt, og derfor lancerede vi i 2013 
projektet ”Sund og Effektiv”, som 
både har til formål at sikre vores med-
arbejdere en fornuftig balance mellem 
arbejde og fritid og en reduktion af 
CO2-udledningen. Det er vores mål, at 
vi i 2014/15 skal nedsætte antallet af 
flyrejser med 30 procent gennem inve-
steringer i udstyr til videokonferencer 
og ny interaktiv software.

Vi vil skrue op for overvågningen af 
vores energiforbrug på kontorer, ude 
på depoterne og på vores servicestati-
oner. Vi vil undersøge, hvordan vi kan 
optimere vores distribution, kørsel og 
antal flyvninger. Gennem denne kort-
lægning kan vi identificere muligheder 
og sætte yderligere mål for, hvordan vi 
kan reducere vores udledninger.

CSR i Q8
Vi har i rapporteringsperioden tilslut-

tet os FN’s 10 principper under Global 
Compact, herunder om menneskeret-
tigheder, og har udarbejdet en Code 
of Conduct. 

Vi har nedsat en skandinavisk CSR-ko-
mité, som skal udarbejde en fælles 
CSR-strategi og dermed vurdere, 
hvordan vi bedst bruger vores ressour-
cer for at bakke op om vores vision 
om at vise omtanke for vores kunder, 
kolleger, ejere og omverden. 

I denne rapport indgår tabeller med 
mål for, hvad vi vil opnå i 2014/15 
inden for forskellige områder, der har 
relevans for en bæredygtig udvikling.
Det er første gang, at vi rapporterer 
efter GRI. Vi har valgt at gøre det 
ifølge GRI G3, niveau C, for på den 
måde at skabe større overensstemmel-
se med den svenske del af virksomhe-
den, der også gør sådan. Det skaber 
umiddelbart bedre muligheder for at 
sammenligne politikker, mål og resul-
tater. De valgte indikatorer er således 
også sammenfaldende med dem, som 
OK-Q8 AB rapporterer på. For ikke 
at miste kontinuiteten i forhold til 
de målepunkter, som vi har anvendt 

siden 2009/10, fortsætter vi i denne 
rapport så vidt muligt med at 
rapportere på dem i skemaform 
i forbindelse med de relevante 
tekstafsnit.

Steffen Pedersen,
administrerende direktør
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TRYGT, SUNDT OG BÆREDYGTIGT

Trygt, sundt og bæredygtigt. 
Det er Q8’s politik for menne-
sker og miljø, og den gælder 
for hele vores virksomhed og 
alle vores aktiviteter. 

Med SSHE (Safety, Security, Health 
and Environment) tænker vi på alle 
aspekter, som påvirker menneskers og 
omgivelsernes velbefindende ved at 
forhindre brand, sygdom og ulykker. 

Q8’s arbejde inden for sikkerhed, 
beskyttelse, sundhed og miljø skal 
være på et niveau, som vi kan være 
stolte af. Arbejdet skal kendetegnes 
af helhedssyn, forståelse og deltagelse 
fra alle relevante parter. Naturligvis 
følger vi al gældende lovgivning og 
alle anbefalinger og samarbejder med 
myndigheder og andre interessenter.

Vi arbejder kontinuerligt på at analy-
sere risici og mindske virksomhedens 
negative påvirkning i det daglige 
arbejde og i tilfælde af nødsituationer. 
Vi arbejder med kvalitet og processer 
med kontinuerlige forbedringer, både 

forebyggende og systematisk. Vi har 
mål og handlingsplaner inden for alle 
vores aktiviteter. 

Vi arbejder på at sikre en bæredygtig 
udvikling og gør vores bedste for at 
forebygge skader og sygdom samt 
reducere virksomhedens påvirkning af 
klima og miljø ved at:

• Fokusere på de, for os, mest  
 betydningsfulde miljøaspekter og  
 risici. 

• Udvikle og tilbyde holdbare  
 produkter. 

• Mindske miljøpåvirkningen fra  
 tilførsel, oplagring og distribution  
 af vores produkter. 

• Mindske miljøpåvirkningen både  
 ved etablering, drift og nedlæg- 
 gelse af vores anlæg. 
 
Q8 Danmark A/S og OK-Q8 AB har en 
fælles SSHE-politik. Se den på dansk i 
sin helhed på vores hjemmeside. 

• Q8 vil gerne medvirke til at moti-
vere erhvervskunder til at optime-
re brændstofforbruget og dermed 
reducere påvirkningen af miljø og 
klima. Vores første bidrag hertil 
er at synliggøre erhvervskunders 
CO2-udslip. Fra vinteren 13/14 
har vi arbejdet på at give vores 
erhvervskunder mulighed for at 
følge deres CO2-udledning via 
deres profil på vores hjemmeside. 

• Vi tror på, at vi samlet kan gøre 
en forskel, og derfor opfordrer vi 
vores medarbejdere til at tænke 
miljørigtigt. Vi har i 2014 lanceret 
en klima-app, som skal erstatte 
vores tidligere web-baserede 
klimaskole. På den måde har alle 
ansatte i Q8 adgang til viden 
og tips om klima og miljørigtig 
opførsel. Vi fortsætter desuden 
vores ”klima-walks” på alle vores 
anlæg, hvor vi sikrer, at vi ikke 
bruger mere energi end nødven-
digt. 
 
 
 

 

• Vores store olielager på Aarhus 
Havn forsyner både os og andre 
aktører i branchen med brænd-
stof. I 2014 har vi foretaget en 
stor investering i en opdatering af 
anlægget, som sikrer mod over-
påfyldning og spild, og anlægget 
er udbygget, så vi kan opsamle 
større spild og dermed undgå 
forurening af havnen. Vi har des-
uden forbedret vores sikring mod 
udledninger af benzindampe ved 
påfyldning på tankbilerne.  

• I 2013 startede vi ”projekt mad-
spild” på Q8’s servicestationer. 
Madvarer, eksempelvis hele brød 
og wienerbrød, som ikke er for 
gamle, men som heller ikke er i 
efterspørgsel den pågældende 
dag, kan hurtigt laves om til ef-
terspurgte varer. Vores personale 
laver eksempelvis friske romkugler 
og bruger fuldkornsbrød til at lave 
en ristet og lækker ”klap-sam-
men-mad” til kunder på farten.

Et udpluk af projekter og mål i Q8
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Uden vores kunder ville vores forret-
ning ikke eksistere. Q8 sætter derfor 
kundeloyalitet meget højt og arbejder 
kontinuerligt med denne primære inte-
ressentgruppe. Vi bliver opmærksom-
me på vores kunders behov på flere 
forskellige måder og ønsker at fremme 
en virksomhedskultur, hvor service og 
den personlige relation er i fokus. 

Gennem Facebook er vi rykket tættere 
på kunderne. Det gælder ikke kun, 
hvad angår særlige tilbud, kampagner 
og konkurrencer, men også kundeser-
vice. Den iboende dialog, der ligger i 
det sociale medie, er særdeles velegnet 
til at kommunikere hurtigt og direkte 
med kunderne. Vi har nu over 22.000 

likes på Facebook. Vi har fx benyttet 
denne platform til at spørge kun-
derne om, hvilken type sandwich de 
helst ville have, at vi tilføjede til vores 
sortiment.

Vores måltidsløsninger er populære, 
og vi arbejder hele tiden på at be-
vare den høje hygiejniske standard 
på vores servicestationer, der bl.a. 
betyder, at 82 procent af dem har en 
Elite-smiley. 

Vi er også begyndt at arbejde med 
kundetilfredshedsanalyser på en ny 
måde for at blive endnu bedre til at 
yde det, som vores kunder efterspør-
ger (se mere på næste side). 

I de kommende år vil vi 
i endnu højere grad se 
på, hvilke forbedrede 
løsninger og valg vi kan 
tilbyde vores kunder, 
og vi vil fortsat arbej-
de med at efterleve 
vores kundeløfte: 
”Vi har tænkt os 
om til gavn for 
dig.” 
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En væsentlig del af den kvalitet, 
vi leverer, ligger i betjeningen 
af kunderne. Derfor arbejder 
Q8 systematisk med kundetil-
fredshed og måling af den.

Tilfredse kunder er hjørnestenen i Q8 
og afgørende for vores forretning på 
lang sigt. Selv om kundetilfredsheden 
generelt er høj, ønsker vi fortsat at ud-
vikle den. Målsætningen for 2014/15 er 
ambitiøs: Vi vil have 92 % tilfredse eller 
meget tilfredse kunder - og delmålet 
er, at 55 % af dem skal være meget 
tilfredse.

For at kunne nå målet er det helt 
grundlæggende, at vi kender niveauet 
af kundetilfredshed. Derfor tog vi i 
starten af 2014 en ny metode i brug til 
måling af kundetilfredshed. Her spørger 
vi kunderne direkte om deres oplevelse 
med os. Tine Peters, Site Manager 
- Customer Service, fortæller:

”Vi spørger, hvordan kunderne opleve-
de kontakten med os. Blev problemet 
afhjulpet? Kom kunden hurtigt igen-
nem til den rette medarbejder? Hvor-

dan oplevede kunden kontakten med 
medarbejderen? Hvis der er et kunde-
segment, der viser tegn på utilfredshed, 
giver analysen mulighed for hurtigt at 
agere på det.”

Den vigtigste konklusion på den nye 
måling er, at 92 % af vores kunder gi-
ver os højeste eller næsthøjeste karakter 
(4 eller 5 på en skala fra 1 til 5). 
Af dem er de 42 % meget tilfredse, og 
det er dette tal, vi gerne vil forbedre til 
55 %. Eftersom analysemetoden endnu 
er ny for Q8, vil vi løbende vurdere, om 
metoden er det rigtige valg. 

Forklædt som forbruger 
Indtil årsskiftet vurderede vi kundetil-
fredshed med en indirekte metode, 
nemlig ved at se på, hvordan vores med-
arbejdere agerer i forhold til kunderne. 

”Ved hjælp af konceptet ’mystery 
shopper’ blev vores medarbejdere og 
vores konkurrenters medarbejdere 
kontaktet af en person, ansat på et 
analysebureau, der foregav at være en 
kunde. Forinden havde vi opstillet et 
scenarie for, hvordan en medarbejder 
ideelt set skulle håndtere situationen, 

og gennem analysen fik vi et billede 
af, hvordan den enkelte levede op til 
idealsituationen,” forklarer Tine Peters 
og fortsætter: 

”Alt i alt viser analyserne, at vi ligger 
rigtig godt i forhold til konkurrenterne 
- faktisk så godt, at vi kan kalde os 
branchens bedste. Der er dog enkelte 
parametre, der kan arbejdes videre med, 
og det gør vi selvfølgelig løbende.” 

Både privatkunder og erhvervskunder 
kan komme i kontakt med Q8 døgnet 
rundt alle ugens dage gennem telefon, 
e-mail og Facebook for at stille spørgs-
mål og give udtryk for deres oplevelser 
med os. 
 

Høj kundetilfredshed skal være endnu højere

Om metoderne: 

• Ny metode:  
Telefoninterviews gennem 
analysebureau med kunder 
om deres oplevelser hos os. 
På basis af over 230.000 
kundehenvendelser pr. år 
gennemfører vi fremover 
analysen to gange årligt med 
200 telefoninterviews pr. 
gang. I 2013/14 blev analy-
sen lavet én gang. 

• Tidligere metode:  
’Mystery shopper’ til at vur-
dere medarbejdernes præ-
stationer holdt op imod fire 
konkurrenters medarbejdere.  

• Før og nu:  
Net Promoter Score® for 
at måle på, hvor mange af 
vores kunder der vil anbefale 
os til andre; hvor mange der 
er tilfredse og endelig, hvor 
mange der kunne finde på at 
omtale Q8 negativt.
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Som virksomhed har vi indflydelse på 
det samfund, som omgiver os, og som 
vi er en del af. Socialt ansvar og bære- 
dygtighed er en naturlig del af vores 
måde at drive forretning på, og vi vil 
med åben og ærlig interaktion skabe 
tillid til Q8 som samfundsborger. Vi vil 
arbejde for at skabe langsigtet værdi, 
ikke alene for vores ejere, men også 
for samfundet omkring os. Dertil hører 
vækst, jobskabelse, investeringer i lokal- 
samfund, hensyntagen til miljø og en 
positiv påvirkning af vores leverandører. 

Gennem partnerskaber involverer vi os 
i samfundsforhold, som vi selv og vores 
kunder er berørt af. Fx arbejder vi for 
sænket fart sammen med Rådet for Sik-
ker Trafik; vi holder fokus på det sunde 
valg gennem Fuldkornspartnerskabet; vi 
støtter social bæredygtighed ved salg af 
Fairtrade-kaffe og ressourcebevidsthed 
gennem samarbejde med GoMore Sam-
kørsel. Vi har endvidere engagement i 
Røde Kors. 

Når vores hovedkontor flytter til Øresta-
den i 2014, ser vi frem til også at blive 
en del af vores nye lokalsamfund dér, 
ligesom vi er det i de mange lokalom-
råder, hvor vores servicestationer er 
placeret.

Med vores nye hjemmelavede 
romkugler løfter vi kvaliteten 
på vores bageriprodukter, 
samtidig med at vi bekæmper 
madspild.  

For at kunne tilbyde vores kunder et 
bredt sortiment af friske bageripro-
dukter bager Q8 selv brød og kager. 
Derfor er der altid en vis produktion i 
gang – og dermed også et uundgåe-
ligt spild. Vi vil gerne reducere dette 
spild, dels fordi det giver mening for 
forretningen, og dels fordi vi mener, 
at man ikke bare skal kassere mad.

Hos Q8 har vi derfor i december 2013 
lanceret vores hjemmelavede romkug-
ler. De er baserede på wienerbrød, 
der ikke blev solgt til kaffen. Jan 
Hjorth Kristensen, Category Group 
Manager hos Q8, forklarer: 

”Wienerbrød smager bedst, når det 
er helt friskbagt og har derfor en kort 
levetid. Halvdelen af al vores afskriv-
ning kommer fra produktgruppen 
’bakery’; over en tredjedel heraf er 
wienerbrød. Det er herfra, vi henter 
ingredienserne til vores romkugler. 
Enkle handlinger udgør tilsammen 

små brikker til at bekæmpe madspild, 
og vores romkugleprojekt skal ses 
som et lille skridt i den retning.” 

Romkuglerne smager forskelligt fra 
dag til dag - det er en del af charmen 
og gør produktionen mere personlig. 
Medarbejderne har taget certifikations- 
uddannelsen i fødevarehygiejne, og 
Fødevarestyrelsen har været fysisk til 
stede på alle stationer for at inspicere 
og give tilladelser. 

”Kunderne har taget rigtig godt imod 
de hjemmelavede romkugler. Kvali-
teten er bedre end før, og salget 
går godt. Alligevel er der kom-
munikationsmæssige udfordrin-
ger, fordi nogle kunder ikke 
tror på, at vi kan fremstille 
romkugler på en servicesta-
tion. Men det kan vi, og 
vores medarbejdere er 
stolte over, at de kan 
håndtere produk-
tionen,” siger Jan 
Hjorth Kristensen. 

Fremadrettet vil vi 
gerne intensivere 
vores fokus på 
at reducere 

spildet  og i samme 
proces skabe flere 
lækre hjemme-
lavede kager.  

SAMFUND 
Mindre madspild giver 
bedre produkterSA
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Vi ønsker ikke at tvinge nogen 
til at spise fuldkorn. Men vi 
kan gøre det muligt for vores 
kunder at vælge fuldkorn ved 
at have sunde måltidsløsninger 
i vores sortiment.   

Hos Q8 ønsker vi at bidrage positivt til 
de lokalsamfund, hvor vi opererer. En 
måde at gøre det på er at tilbyde sunde 
måltidsløsninger. Derfor sørger vi for, 
at vi har et godt udvalg af appetitlige 
produkter med fuldkorn. Vi har oplevet 
en mindre stigning i salget af produkter 
med fuldkorn, hvilket godt kunne være 
bedre - men lidt har også ret.

Seniorrådgiver Sisse Fagt fra DTU Føde-
vareinstituttet undersøgte i juni 2013, 
hvor meget fuldkorn danskerne spiser. 
Hun fortæller: 

”Undersøgelsen viser, at danskerne 
spiser mere fuldkorn end tidligere. Det 
skyldes, at almindeligt hvedebrød og 
pasta i dag har et højere indhold af 
fuldkorn end før, og at det er blevet 
nemmere at vælge fuldkornsprodukter 
i butikkerne. Det er en positiv udvikling, 
for fuldkorn er med til at nedsætte risi-
koen for hjertekarsygdomme, diabetes 
og visse former for kræft.”

Q8 har i 2013/14 lanceret to nye 
måltidsprodukter med fuldkorn. Den 
ene er en frisksmurt fuldkornssandwich 
med tun, grønt og chipotle-dressing. 
Den blev lanceret, efter vi via Facebook 
spurgte vores kunder om, hvilken sand-
wich de helst ville have, at vi tilføjede til 
vores sortiment. Det andet er en ristet 
rugbrødsklapper med skinke og ost, 
som vi tilbyder som et alternativt mor-
genmadsprodukt til fx rundstykker.

Jan Hjorth Kristensen, Category 
Group Manager hos Q8, siger:

“Vores udvalg af fuldkorns-
produkter er inspireret af 
Fuldkornspartnerskabet, 
som vi er med i på 
fjerde år. Q8 støtter 
partnerskabets kend-
skabskampagner og 
vil også fremadrettet 
udvikle samarbej-
det. Og så er vi 
glade for, at der 
er en gene-
rel stigning i 
forbruget af 
fuldkorn.”

Nye food-produkter med fuldkornSA
M
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Fuldkorn, andel 
af varenumre

Fuldkorn, andel 
af salget

20%

8%

28%

18%

30%

30%

30%

30%

Resultat  
2011/12

Resultat
2013/14

Mål
2013/14

Mål
2014/15

Resultat  
2012/13

30%

12%

Samlet for rundstykker, 
boller, franskbrød og 

rugbrød

Kommentar
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Med udgangspunkt i Q8’s grund-
læggende værdier om omtanke 
og ansvar samarbejder vi med 
Rådet for Sikker Trafik for at 
få danskerne til at sænke 
farten og tage ansvar for 
hinanden i trafikken.

Høj fart er generelt en af de stør-
ste dræbere i trafikken. Gennem 
vores servicestationer har vi 
kontakt til mange bilister hver 
dag og vil gerne bruge dette 
forbindelsesled til at bidrage 
til øget trafiksikkerhed. Der-
for involverer Q8 sig aktivt 
i Rådet for Sikker Trafiks 
løbende fartkampagner. 

For femte år i træk
I 2013 var det femte år i 
træk, at Q8 var partner i 
den årlige kampagne fra 
Rådet for Sikker Trafik. 

Sammen med næsten 
alle landets kommuner 
og politiet opfordrede 
kampagnen dansker-

Omtanke og ansvar i trafikkenSA
M
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En lille smule 
betyder en hel del

ne til at huske at sætte farten ned. 
Det skete bl.a. med plakater langs 
landevejene og fartkontrol. Kampag-
nens kernebudskab går på, at blot en 
lille nedsættelse af farten har en stor 
betydning for trafiksikkerheden. 

En god platform for kampagnerne
”Vi kan se, at stadig flere sætter 
farten ned, hvilket er meget positivt. 
Men for høj fart er stadig skyld i 
hver anden trafikulykke med dødelig 
udgang. Derfor er det vigtigt, at vi får 
flere til at overholde hastighedsgræn-
serne.  Q8 har i flere år været en fast 
samarbejdspartner i forbindelse med 
vores fartkampagner. De giver os med 
over 100 servicestationer i hele landet 
og ikke mindst deres store engage-
ment i sagen en rigtig god platform 
for at nå ud til bilisterne,” fastslår 
projektleder i Rådet for Sikker Trafik 
Michelle Lykke Laviolette.

Rådet oplyser, at gennemsnitsfarten 
på vejene er faldet de senere år, og 
at al forskning tyder på, at selv en 
lille hastighedsnedsættelse har stor 
betydning for antallet af dræbte og 
alvorligt tilskadekomne. 

På alle Q8-servicestationer var der i 
efteråret 2013 kampagnemateriale 
samt en tegnekonkurrence for børn 
med temaerne ‘hvordan ser det ud, 
når man kører for stærkt?’ og ’hvem 
ville blive ked af det, hvis du var i en 
ulykke?’ 

Fortsætter i 2014
I 2014 fortsætter Q8 som partner i 
Rådet for Sikker Trafiks fartkampag-
ne, der skal opfordre bilisterne til 
at love familie og venner at sænke 
farten bare en lille smule og dermed 
forpligte hinanden til passe bedre på 
i trafikken.



Vores medarbejdere hører til Q8’s aller-
vigtigste interessenter. Uden deres indsats 
kunne vi ikke drive forretning eller udvise 
samfundsansvar. Derfor har det stor 
værdi for os som virksomhed, at medar-
bejderne trives, og vi arbejder systematisk 
på at sikre, at det er tilfældet. 

Dansk-svensk virksomhedskultur
Siden fusionen i 2012 med svenske 
OK-Q8 AB har vi haft fokus på at ud-
vikle en fælles skandinavisk organisati-
on, og vi er stærkt på vej med at løfte 
den opgave, det er at skabe en fælles 
virksomhedskultur. 

Selvom Danmark og Sverige ligger geo-
grafisk tæt på hinanden, er der kultu-
relle forskelle, og ret hurtigt opstod der 
et behov for at fremhæve de værdier, vi 
har til fælles. Vi startede derfor projek-
tet ”Vores kultur og vores værdier”, 
der bl.a. har hjulpet os med at identifi-
cere et fælles værdisæt med afsæt i de 
to virksomheders eksisterende værdier: 
kundefokus; levering og eksekvering; 
høje kernekompetencer; samt åben og 
ærlig kommunikation.

Parallelt med kulturprojektet har vi 
afholdt workshops om, hvad der 
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kendetegner en sund og effektiv 
arbejdsplads, især i lyset af, at den 
nye organisation har medført et øget 
rejsebehov og ændringer i måden, vi 
kommunikerer og mødes på. 

Vi er ved at udarbejde et sæt nye firma-
politikker, som har fokus på at sikre et 
balanceret forhold mellem arbejds- og 
privatliv. Det beskriver, hvordan vi i 
samarbejdet på tværs udviser respekt, 
hensyn, omtanke og professionalisme. 
Også her tager vi afsæt i de mange 
gode politikker, begge virksomheder 
havde før fusionen. 

Organisationstilpasninger
Vi måler løbende med-
arbejdertilfredsheden, og 
i 2013/14 har vi set, at 
resultatet ligger på 
niveau med sidste 
års måling.

>>
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Total 

Mænd 

Kvinder 

< 30 år 

30 - 50 år 

> 50 år 

Servicestationer 

Kontor 

Øvrige funktioner 

759

379

380

599

116

44

707

42

10

41

40

43

48

29

24

45

19

24

%
Personale-
omsætning

antal 
ansatte

antal 
fratrådte

1840

955

885

1260

398

182

1578

220

42 Nyt domicil fra 
maj 2014



Fusionen betyder, at vi skal nedlægge 
30 stillinger i Danmark over en fireårig 
periode. 

Langt hovedparten af dem findes 
gennem naturlig afgang, eller ved at 
vi sammen med den enkelte aftaler en 
fratrædelsespakke, som tager afsæt i 
medarbejderens ønsker, behov, kompe-
tencer og muligheder. For HR har det 
været en læreproces, og vi har nu nået 
et godt fælles koncept for outplace-
ment.  

Nu flytter vi
Den 23. maj 2014 flytter hovedkonto-
ret for Q8 fra Birkerød til Fairway House 
i Ørestaden. Vi er glade for, at flytnin-
gen ikke har betydet en øget medarbej-
deromsætning.

Vi har nedsat et særligt trivselsudvalg, 
der hurtigt kan give svar på spørgsmål 
før, under og efter flytningen. Selvom 
en flytning for nogle betyder uønsket 
forandring, har vi gennem trivselsud-
valget kunnet arbejde proaktivt med de 

udfordringer, der melder sig. Rygter 
adresseres hurtigt for enten at blive 
aflivet eller bekræftet med facts 
og baggrund.

Vi ser vores nye kontor i Øre-
staden som en løftestang for 
fornyelse og fortsat udvik-
ling, hvor vi kan fortsætte 
arbejdet med medarbej-
dertrivsel, værdier og 
kulturprojekter. 

Antal ansatte* 

Ansatte omreg-
net til fuldtidsstil-
linger*

Medarbejder-
omsætning, fuld 
tid

Medarbejder-
omsætning, 
deltid

Tilfredshed

1.756

907

11%

47%

3,1

1.859

907

11%

43,7%

N/A

1.800

900

20%

40%

3,2

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Mål
2013/14

Mål
2014/15

Resultat  
2012/13

1840

711

23%

48%

3

1790

850

23%

40%

3

Bemærk ændret 
undersøgelsesstruktur i 

2012/13 pga. fusion

*Oplysningerne er en 
delmængde af den 

finansielle årsrapport, der 
i sin helhed findes på Q8’s 

hjemmeside
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Høje kernekompetencer. Fokus 
på levering og eksekvering. 
Sådan lyder to af vores værdi-
er. For at medarbejderne kan 
bringe disse værdier i spil, til-
byder vi løbende uddannelse 
til vores medarbejdere i hele 
organisationen.

De positive effekter af fusionen i 2012 
mellem OK-Q8 AB og Q8 Danmark A/S  
spirer gradvist frem flere steder i virk-
somheden. På uddannelsesområdet 
er vi i gang med at skabe en fælles 
platform, der bl.a. betyder, at vi på en 
ensartet måde registrerer vores uddan-
nelsesindsats i Danmark og Sverige og 
har et fælles program for kompetence-
afklaring. 

De nye værktøjer hjælper os til at finde 
frem til de områder, hvor den enkelte 
medarbejder kan og vil udvikle sig 
yderligere i Q8. De kan også bruges til 
at hjælpe en medarbejder på vej, hvis 
vedkommende skal søge jobmæssige 
udfordringer uden for Q8. Vi ser på 
den enkeltes behov, ønsker, kompe-
tencer og muligheder. Vi opmuntrer til 

efteruddannelse eller omskoling og ser 
gerne, at man tilegner sig kompeten-
cer, der efterspørges på arbejdsmarke-
det generelt, så der er større mulighe-
der for at få ønskejobbet.

Head of HR Berit Jebjerg fortæller om 
et af de nye tiltag på salgsområdet i 
2013/14: 

”Vi er på vores servicestationer i gang 
med at implementere et tiltag, der kal-
des SMART. Det er baseret på LEAN og 
handler om at skabe værdi for kunden 
gennem en professionel arbejdsmeto-
de med mindst muligt spild. Undervejs 
i implementeringen får forretningsche-
ferne værktøjer til at realisere opsatte 
mål inden for områder som salg og 
coaching.”

Kursus i konkurrenceret
Q8 er tilhænger af sund konkurrence, 
der fremmer og stimulerer vækst. Det 
er derfor en fast politik i Q8, at alle 
medarbejdere (bortset fra deltidsansat-
te på servicestationerne) har adgang 
til et kort, men vigtigt kursus i konkur-
renceret. 

Da det kan tages som et 
e-learningskursus, er det 
fleksibelt i forhold til den 
enkeltes øvrige opgaver.

”HR følger op på, om 
alle ledere i Q8 har 
gennemført kurset og 
beder dem efterføl-
gende kvittere for, 
at de har forstået 
indholdet,” siger 
Berit Jebjerg.

>>

Uddannelse er vejen til udvikling
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Det er blandt andet forbudt at koordi-
nere bud med konkurrenter, at indgå 
aftaler om prisfastsættelse eller forde-
le kunder eller geografiske områder 
imellem sig.

Gennem kurset får lederne tydeligt at 
vide, hvad Q8 forventer af dem og af 
medarbejderne, når en samtale drejer 
ind på eksempelvis markedsandele, og 
at konsekvensen er afskedigelse, hvis 
man ikke følger reglerne.

Q8 havde i 2013/14 ingen verserende 
retssager, der involverer konkurrence- 
begrænsende adfærd, kartel- eller
monopolvirksomhed.

Uddannelse levendegør værdier
Vi ser udvikling og uddannelse som 
noget af det vigtigste, vi kan arbejde 
med, i forhold til at sikre vores med-
arbejderes trivsel og muligheder. 
Ud over basisuddannelser i sikker-
hed, Office-pakken mv. fokuserer vi 
på individuelle muligheder via betalt 
fritidsuddannelse og traineeforløb. Det 
giver i gennemsnit 42 timers uddannel-
se pr. år pr. fuldtidsansat funktionær i 
2013/14.

”Når vi spørger ledere og medarbej-
dere om, hvilke værdier de står for, 
nævner de kundefokus, levering og 
eksekvering, høje kernekompetencer 
samt en åben og ærlig kommunikati-

on. Det er alene medarbejderne, der 
kan få værdierne til at leve i vores 
organisation, og det er derfor indlysen-
de vigtigt, at vi gennem uddannelse 
giver dem mulighed for at gøre det. 
Herved udvikler vi medarbejderne - 
og dermed også Q8,”siger Head 
of HR Berit Jebjerg.

I 2014 vil vi udarbejde et 
kursus i Værdibaseret Le-
delse for at få de fælles 
værdier yderligere 
integreret i daglig-
dagen.

14

Uddannelse 
(dage pr. funktionær)

Sikkerhedsuddan-
nelse, timer pr. 
medarbejder

Fødevare-
hygiejnekurser

7

7,1

755

4,3

7,9

755

4

6

516

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Resultat  
2012/13

5,7

3,3

382

Mål
2013/14

Mål
2014/15

4

3,5

425

Kommentar

Nyt introprogram
til stationerne og øget 
fokus på uddannelse

Efter fusionen er 
beregningen baseret på 
antal undervisningstimer 
per samtlige timer, hvor 

det før var timer per 
medarbejder

Uddannelse
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M
ED

A
R

B
EJ

D
ER

E

Hos Q8 ønsker vi mangfol-
dighed på arbejdspladsen. Vi 
arbejder derfor på, at vores 
virksomhed bliver betragtet 
som en attraktiv arbejdsplads 
med lige muligheder for alle 
grupper i samfundet.

Q8 har i 2013/14 udarbejdet en ny  
politik for mangfoldighed, der lever op 
til den nyeste lovgivning i Danmark og 
EU samt kravene til rapportering i GRI.

Formålet med politikken er at sikre en 
kultur, der lægger afgørende vægt på 
ligestilling og mangfoldighed, så alle 
medarbejdere i Q8 generelt har de 
samme muligheder på alle områder. 
Det er dog altid de bedste kompeten-
cer og kvalifikationer i forhold til den 
forretningsmæssige strategi, der er 
afgørende for valget af medarbejdere 
til konkrete jobs.

En bæredygtig arbejdsplads
”En fokuseret indsats for mangfoldig-
hed og ligestilling skal medvirke til, at 
vores arbejdsstyrke på overordnet plan 
i højere grad afspejler den generelle 

befolkningssammensætning. Vi ønsker, 
at Q8 bliver vurderet som en attraktiv 
og bæredygtig arbejdsplads for alle 
grupper i samfundet, også for socialt 
udsatte grupper og andre, der har van-
skeligt ved komme ind på arbejdsmar-
kedet,” siger Director HR, Integration 
& Purchasing, Britt Hansson.

”Vi sætter konkrete mål for for-
delingen af medarbejdere med hensyn 
til køn, alder og social status. Men vi 
sætter hverken mål for eller fører sta-
tistik over etnicitet, politisk tilhørsfor-
hold, religion eller seksualitet, der alle 
er temaer, som er fuldstændig uden 
relevans for medarbejdernes mulig-
heder og potentiale i Q8,” fastslår Britt 
Hansson og tilføjer:

”Vi vil i stedet arbejde for at skabe en 
kultur, hvor forskellighed anses som 
en styrke, og hvor ingen former for 
diskrimination, chikane og mobning 
accepteres.”

Indsatsområder
Som led i CSR arbejdet og mangfol-
dighedspolitikken arbejder Q8 med 
at identificere og minimere eventuelle 

barrierer og vilkår, der utilsigtet favo-
riserer det ene køn, bestemte alders-
grupper, etniske minoriteter og sociale 
grupper. 

Inden for de næste tre år skal kønsfor-
delingen i funktioner, geografiske om-

råder og divisioner kortlægges for at 
opstille konkrete delmål. Med hensyn 
til alder og socialt udsatte grupper skal 
mål og indsatsområder indarbejdes i 
femårsplaner, der vil blive evalueret 
hvert år med udgangspunkt i trends 
og resultater.
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Direktion 

Bestyrelse

2nd line 
- mellemledere 

Øvrige ledere 

43%

40%

22%

48%

2

1

6

151

Mænd
  

< 30 årKvinder

0

0

0

46

57%

60%

78%

52%

  
30 - 50 år

  
> 50 år

6

4

2

31

Kommentar
Kønsfordeling 
i ledelsesorganer

Kvinder i med-
arbejderstyrken

Kvinder i leder-
stillinger

Flexjobbere (der er 
fastansat og ikke læn-
gere i jobprøvning)

53%

46%

27

50%

50%

25

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Resultat  
2012/13

48,1%

48,3%

26

46%

45,6%

29

Mål 
2013/14

Mål
2014/15

50%

50%

20

Kommentar

Forventning om færre 
pga. flytning og fusion

Mangfoldighed

Der arbejdes på en 
40-60% fordeling over 

de næste fem år

Målet er en 40-60%
fordeling
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To års uddannelse som trainee 
hos Q8 så med ét ud til at være 

spildt. En rygskade betød, at 
en ung medarbejder ikke 

kunne passe sit job, men 
hjulpet på vej af Q8 for-
følger han nu drømmen 
om at blive skolelærer.  

Når man ikke kan stå op 
ret længe ad gangen, 
giver det ikke mening at 
arbejde på en servicesta-
tion. En ung mand, der 
havde taget en trainee-
uddannelse hos Q8, 
måtte efter en ryg-
skade se i øjnene, at 
karrieren ikke kun-
ne fortsætte hos 
Q8. Berit Jebjerg, 
Scandinavian 
Head of HR for 
Q8, fortæller 
om, hvordan 
man fandt en 
løsning: 

”Med rygskaden ramlede alt sammen 
omkring medarbejderen. Han var lige 
blevet nybagt far og skulle betale af 
på en lejlighed - og så stod han med 
en uddannelse, han umiddelbart ikke 
kunne bruge til noget, og muligheder-
ne for at blive hos Q8 var begrænsede. 
Det var ikke en arbejdsskade, men vi 
følte ansvar for medarbejderens frem-
tid. I stedet for en simpel aftrædelses- 
ordning arbejdede vi sammen med 
ham i et andet spor og fokuserede på 
mulighederne, ikke begrænsningerne.”

Medarbejderen kom efter coaching og 
grundige overvejelser frem til, at han 
gerne ville være skolelærer. Han er i 
gang med uddannelsen i dag og har 
hos en af Q8’s samarbejdspartnere et 
studiejob, han kan klare trods rygska-
den. Hvad der startede med frustration 
og fortvivlelse, blev vendt til optimisme 
og glæde.

”Vi ved, at vores tidligere medarbej-
der er vældig lettet. Han tror på, at 
uddannelse, familieliv og studiejob vil 
føre ham et godt sted hen. Han har 

i en tid med modgang udvist vilje og 
gå-på-mod, og han fandt ud af, at 
den trainee-uddannelse, han fik hos 
os, alligevel har vist sig at være nyttig 
for læreruddannelsen fx i forhold til 
skriftlige opgaver og klasseledelse,” 
siger Berit Jebjerg.

”Hos Q8 ser vi det som en del af vores 
sociale ansvar at skabe rammer, hvor 
den enkelte medarbejder får mulighed 
for at udvikle og udnytte sine kom-
petencer bedst muligt. Vi investerer 
gerne i de menneskelige ressourcer til 
gavn for vores virksomhed, men det 
gavner jo også den enkelte medarbej-
der og andre arbejdsgivere at fokusere 
på muligheder og kompetencer. I dette 
eksempel med rygskaden brugte vi 
ikke flere midler og tid end ved en 
normal aftrædelsessag. Vi tænkte bare 
lidt ud af boksen og er meget glade 
for, at vores tidligere medarbejder har 
fået et godt liv, er glad og kan bidrage 
til det samfundsmæssige fællesskab i 
fremtiden,” tilføjer hun.

16Head of HR Berit Jebjerg
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I starten af 2014 har 
Q8 for første gang 
engageret sig operativt 
i Projekt Dygtige Unge 
fra Foreningen Nydan-
sker. En række forret-
ningschefer fra Q8 er 
nu erhvervsmentorer 
for unge, der har brug 
for hjælp til at søge og 
passe et fritidsjob. 

Et fritidsjob nu kan være vejen til 
uddannelse og job senere i livet. 
Det er konklusionen i en rapport 
fra september 2013 udarbejdet 

af Foreningen Nydansker i sam-
arbejde med Det Kriminalpræven-

tive Råd og Center for Socialt An-
svar. Rapporten peger på, at netop 

et fritidsjob har positiv betydning for 
unge, hvis forældre har lav tilknytning 

til arbejdsmarkedet. 

Gevinst for den enkelte og samfundet
Sammen med en direkte invitation 
fra Foreningen Nydansker blev denne 

rapport grundstenen for Q8’s aktive 
involvering i Projekt Dygtige Unge, 
som tog form i begyndelsen af 2014. 
I første omgang har projektet været 
rettet mod unge fra Erhvervsskolen 
Nordsjælland, men planen er at rulle 
det ud på landsplan. 

”Det er ikke kun en kæmpe fordel 
for den enkelte, men også en stor 
gevinst for samfundet på længere sigt, 
hvis flere udsatte unge gennemfører 
en uddannelse og derigennem får en 
stærk tilknytning til arbejdsmarkedet 
som voksne. Vores bidrag til det er 
at tilbyde de unge støtte og hjælp til 
at søge og passe et fritidsjob – i tråd 
med rapportens anbefalinger. Samtidig 
understøtter Projekt Dygtige Unge Q8’s 
vision om at være en rummelig arbejds-
plads,” forklarer Manager HR Admini-
stration, Henriette Refdahl fra Q8.

Q8 har i flere år støttet Projekt Dygtige 
Unge, men det er første gang, at vi 
stiller erfaring og ressourcer til rådig-
hed gennem forretningschefer, der er 
blevet erhvervsmentorer i samarbejde 
med Foreningen Nydansker. 

På bootcamp hos Q8
På to bootcamps i starten af 2014 på 
Q8’s hovedkontor har en gruppe unge 
lært, hvordan arbejdsgivere tænker, og 
de har fået træning i at være til job-
samtale. De har fået en-til-en coaching 
og individuel feedback. Formålet er 
at få de udsatte unge til at føle sig 
mere selvsikre og trygge ved at søge et 
fritidsjob – hos Q8 eller andre virksom-
heder. 

Lars Trap Olsen, Senior- og Mentorkon-
sulent hos Foreningen Nydansker, siger: 

”Vi har blandt andet valgt at samar-
bejde med Q8, fordi virksomheden 
engagerer sig i de unge. De er vant til 
at oplære dem og er landsdækkende. 
Q8 har sammen med os fundet et 
stærkt koncept til at omsætte socialt 
ansvar til praksis og er med til at bryde 
isen for de unge, der ikke har et stærkt 
netværk selv.”

Fritidsjob gør en forskel
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En række forretnings-
chefer fra Q8 er blevet 

erhvervsmentorer



Q8 vil være en foregangsvirksomhed, 
der inspirerer andre i forhold til en 
bæredygtig udvikling. Vi har tilsluttet 
os FN’s Global Compact principper, 
der bygger på en række internationale 
konventioner bl.a. om menneske-
rettigheder. Vi har på den baggrund 
udarbejdet en Code of Conduct, som 
vi forlanger, at også vores leverandører 
efterlever. 

Alle nye kontrakter om samarbejds-
aftaler, som vi har indgået med leve-
randører siden foråret 2013, inkluderer 
derfor et tillæg om bæredygtige leve-
randørkæder. Vi stiller krav om, at 
leverandøren i tilbud til os vedlægger 
en CSR politik og kan forklare, hvordan 
den bliver omsat til praksis. På den 
måde arbejder vi på at tage ansvar for 
en bæredygtig udvikling og minimere 
negative effekter ved vores forretning.

LEVERAN-
DØRER

LE
V
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A
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R
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foto ?

 Vi har tilsluttet os FN’s 
Global Compact

principper

Ligesom vi selv gør det, for-
venter vi, at vores leverandører 
efterlever 10 principper for en 
bæredygtig leverandørkæde. 

Når Q8 køber produkter og ydelser ind 
over en vis beløbsgrænse, skal leveran-
døren, ligesom vi selv, følge en Code 
of Conduct, der bygger på FN’s 10 
Global Compact principper (se næste 
side). Der er tale om en formalisering 
af nogle retningslinjer, som vi allerede i 
længere tid har fulgt, men som vi nu i 
2013/14 har omsat til en egentlig poli-
tik for bæredygtige leverandørkæder. 

For at vinde et større udbud fra Q8 skal 
en leverandør vedlægge sin CSR politik 
og kunne dokumentere den, hvis vi 
spørger. Større udbud kan dreje sig om 
rengøring, firmabeklædning og netop i 
år om flytningen til vores nye domicil. 

Caroline Alfthan, Manager Strategic 
Purchase hos Q8, siger: 

”Vi har indført et tillæg til større kon-
trakter med leverandører, som handler 

om menneskerettigheder, arbejdsvil-
kår, miljø og antikorruption. Reakti-
onerne fra vores leverandører har 
været positive, og vi oplever det 
sådan, at vi har fået sat de 
rigtige ord på krav, som vi i 
forvejen arbejdede med i 
forhold til leverandører.” 

>>

Vi arbejder for bæredygtige 
leverandørkæder
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Menneskerettigheder

I takt med samfundets forvent-
ninger og vores udvikling i Q8 
styrker vi vores arbejde for men-
neskerettigheder. Vi har derfor 
tilsluttet os Global Compacts ti 
principper. For os er det især rele-
vant at forholde os til vores med-
arbejderes sikkerhed og trivsel, 
og at have fokus på mangfoldig-
hed og medarbejdernes tryghed 
og rettigheder. Det er vigtigt for 
os, at det samme gør sig gæl-
dende hos vores leverandører og 
samarbejdspartnere.
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Når det er relevant, kræver vi desuden 
gennem kontrakten, at leverandøren 
skal kunne dokumentere, at deres 
medarbejdere arbejder efter reglerne, 
fx at de har opholdstilladelse og beta-
ler skat.

Løbende dialog og opfølgning
Det er en del af vores leverandørpolitik, 
at vi kan hæve kontrakten øjeblikke-
ligt, hvis den bliver misligholdt, eller 
der opstår uregelmæssigheder. 

”Vi besøger ikke selv underleverandø-
re, men har løbende dialog med dem. 
Derudover tager vi gerne kontakt til 
andre virksomheder, som leverandø-
ren også sælger sine varer til, for på 
den måde at indhente referencer og 
følge med i leverandørens aktiviteter,” 
forklarer Caroline Alfthan. 

Grunden til, at vi fokuserer på bære- 
dygtige leverandørkæder, er, at vi 
herved kan være med til at forebygge 

hændelser, som vil kunne påvirke vores 
omdømme negativt. Hvis vi køber varer 
eller tjenesteydelser af en leverandør, 
der ikke lever op til kravene om bæ-
redygtighed og socialt ansvar, vil det 
uvægerligt også smitte af på os.

”Gennem gensidig tillid og samarbejde 
kan vi sammen udvikle og forbedre de 
fælles processer i leverandørkæden,” 
siger Caroline Alfthan.

Indtil videre er det kun få procent af 
kontrakterne med vigtige leverandører, 
der indeholder kriterier om menneske-
rettigheder gennem tillæg til kon-
trakten, men i takt med, at vi sender 
indkøb i udbud, kommer der flere og 
flere med. Indkøb af tøj og flytteydel-
ser er ikke blandt de største kontrakter, 
vi udbyder, men det er især her, at det 
for os giver god mening at have ekstra 
fokus på menneskerettigheder.

I 2013/14 har det ikke været nødven-
digt at afvise leverandører eller hæve 
kontrakter som følge af vores krav til 
overholdelse af menneskerettigheder. 
Samlet set anslår vi, at vi har mellem 
100 og 150 vigtige leverandører.

10 principper

Vi forventer, at en leverandør 
til Q8 skal 

1.  Støtte og respektere menneske-
 rettighederne

2.  Sikre, at ingen bryder menneske-
 rettighederne

3.  Fastholde foreningsfrihed og   
 anerkende retten til kollektive 
 forhandlinger

4.  Afskaffe tvangsarbejde

5.  Afskaffe børnearbejde

6.  Afskaffe diskriminering

7.  Følge forsigtighedsprincippet, 
 når det drejer sig om miljørisici

8.  Fremme større miljømæssigt 
 ansvar

9.  Opmuntre til udvikling og spred-
 ning af miljøtilpasset teknik

10. Arbejde aktivt mod korruption i  
 enhver form.

 Gensidig tillid og 
samarbejde hjælper til at 
forbedre fælles processer
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Som virksomhed og som samfunds- 
borger – men især som brændstofleve-
randør – skal vi forholde os til klima- 
forandringerne. Vi skal tænke langsig-
tet og ud fra et økonomisk, socialt og 
miljømæssigt perspektiv. 

Vi vil gerne være med til at udvik-
le holdbare løsninger i takt med, at 
vores kunder efterspørger dem. Lige 
nu efterspørger transportsektoren og 
privatbilisterne benzin og diesel. Det er, 
hvad de køber i dag, og derfor er mere 
end 99 procent af vores klimapåvirk-
ning en konsekvens af de produkter, vi 
sælger. Vores udfordring  er derfor, at vi 
vil mindske CO2-udslippet og samtidig 
kunne levere høj nytteværdi. Vi tror 
blandt andet, at næste generation af 
biobrændstoffer er en del af løsningen 
(se side 3).

Vores udfordringer gælder også for alle 
andre virksomheder i vores branche. 
Hvordan imødekommer vi samfundets 

grundlæggende behov for mobilitet, 
samtidig med at vi mindsker trafikkens 
CO2-udledning? Sammen med OK-Q8 
AB arbejder vi på en langsigtet strategi 
for, hvordan vores forretning skal se ud 
i de kommende mange år. Det indebæ-
rer også, at vi skal finde fælles svar på, 
hvilke produkter vi skal kunne tilbyde 
vores kunder, som ikke bare er holdba-
re løsninger for klimaet, men også for 
vores virksomhed. 

Allerede nu er det vores ambition at 
se på, hvordan vi kan hjælpe vores 
kunder med at træffe mere miljø-
bevidste valg. Et af værktøjerne 
er at synliggøre CO2-udslippet 
i forbindelse med det brænd-
stof, som vores erhvervskun-
der køber hos os, se side 
23. Desuden beder vi vores 
medarbejdere forholde 
sig til deres energifor-
brug, både privat og på 
arbejde, for dermed at 
reducere CO2. Vores 
nye Klima App skal 
bidrage til, at det 
sker. Læs mere om 
den på side 24.

Vi vil hjælpe vores 
kunder med at træffe 

miljøbevidste valg
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Forbedret sikkerhed, renere 
miljø og mere effektiv drift. 
Det vil vi gerne opnå gennem 
modernisering af vores olie- 
lager på Aarhus Havn. 

Døgnet rundt afhenter tankbiler olie- 
og benzinprodukter fra vores olie-
terminal på Aarhus Havn - Q8’s 
største i Danmark. Her driver vi en 
terminal og et anlæg til import og 
håndtering af olieprodukter. Anlæg-
get har været fuldautomatiseret i 
mange årtier, men set med friske øjne 
er der flere forhold, der kunne blive 
bedre i forhold til miljø, sikkerhed og 
drift. Derfor er vi ved at modernisere 
anlægget, og arbejdet skrider sikkert 
frem. 

”I begyndelsen af 2014 har vi sammen 
med vores leverandører påbegyndt for-
skellige tests af anlægget for at se, om 
det lever op til forventningerne. Det 
tegner rigtigt godt, og vi stiler mod 
at tage det i brug i sommeren 2014,” 
siger Bruno Helboe, Director Logistics, 
IT & SSHE hos Q8. Han fortsætter: 

”Det nye udleveringsanlæg er baseret 
på intelligente kontrolsystemer og 
brugervenlige touch-screens. Det vil 
ikke alene forbedre arbejdsgangene 
for tankbilernes chauffører, men også 
øge sikkerheden og hensynet til miljø-
et. Dermed forener vi behovet for en 
mere effektiv drift med ønsket om at 
udvise stadig større omtanke for vores 
omgivelser.” 

Automatisk kontrol 
En tankbil har op til 11 rum, som hver 
især bliver fyldt fx med blyfri benzin 
eller diesel. Det er chaufføren, der 
taster ind, hvor mange liter han øn-
sker at læsse pr. rum. I det nye anlæg 
kontrollerer automationssystemet, at 
indtastningen stemmer overens med 
de faktiske forhold. Det kan lade sig 
gøre, fordi såvel chauffør som bil 
bliver registreret og godkendt ved 
adgangskontrollen. Systemet kender 
dermed tankbilens kapacitet for hvert 
enkelt rum, og læsning kan først 
starte, når systemet bekræfter, at der 
er plads til det ønskede volumen. Det 
minimerer risikoen for overfyldning 
væsentligt.
>>

Miljø og sikkerhed på havnen

Vi forener behovet 
for en mere effektiv 

drift med ønsket om at 
udvise stadig større 
omtanke for vores 

omgivelser
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Manager Depot i Q8 
Jan Skaarup Pedersen



Jan Skaarup Pedersen, Manager De-
pot i Q8, fortæller om andre automa-
tiserede sikkerhedstiltag: 

”Inden der kan komme noget som 
helst i tankbilen, kræver systemet, at 
chaufføren kobler et jordstik og en 
damp-returslange på. Damp-retur- 
slangen suger den tomme bil fri for 
dampe, som ellers ville slippe ud i mil-
jøet, og jordstikket sikrer, at der ikke 
opstår statisk elektricitet.”

Også pladsforholdene bliver bedre 
bl.a. gennem brede ramper. Det øger 
sikkerheden ved til- og frakørsel og 
giver chaufførerne bedre arbejds- 
betingelser.

Moderniseringen af udleverings- 
anlægget på oliehavnen vil også 
komme de andre aktører i branchen, 
som benytter anlægget mod betaling, 
til gavn. 

Arbejdsskader

Arbejdsskader 
med fravær

Røverier 

Fravær 
(pga. sygdom)

Safety walks (antal)

Tæt-på-
rapporteringer

41

7

10

2,8%

1583

344

54

4

17

3,01%

1808

264

40

0

N/A

3%

1000

180

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Resultat  
2012/13

25

5

8

1,86%

1680

217

N/A

N/A

N/A

3%

1000

N/A

Mål
2013/14

Mål
2014/15 Kommentar
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Vi arbejder hele tiden på 
at forhindre arbejds-

skader - blandt andet ved 
rapportering af "tæt på" 

hændelser.

Proceduren er nu 
opdateret til at indeholde 

dankortsvindel 
(skimming).

Frekvens af 
ulykker m.m.



Med en ny online-funktiona- 
litet fra Q8 kan vores erhvervs-
kunder følge, hvor meget CO2 
deres bilflåde udleder.  

En ting er at vide, hvor mange kilo- 
meter firmabilerne har kørt. En anden, 
hvor meget CO2-udslip det har med-
ført. En ny gratis online-service gør det 
muligt for vores erhvervskunder præcist 
at følge – og i sidste ende styre – den 
påvirkning, deres kørsel har på miljøet. 

Gert Thomasen, Manager i Fleet Card 
hos Q8, forklarer: 

”Flere og flere af vores erhvervskunder 
vil gerne kunne vise et miljøregnskab 
for deres bilflåde, og vi er glade for at 
kunne imødekomme dem og hjælpe 
med at tage ansvar for miljøet. Med 
den nye funktionalitet kan erhvervs-
kunderne via Q8 Login se det faktiske 
CO2-udslip fx for hver bil som en del 
af standardoplysningerne for deres 
forbrug.”

Målingerne skal bruges 
I en lidt senere fase vil vi tilføje en vur-
dering af det faktiske forbrug i forhold 
til den enkelte bils normtal, så kunderne 

kan bruge informationerne til at arbejde 
med praksis og vaner omkring kørsel. 

”Vi vil sammenholde bilproducentens 
oplysninger med det faktiske forbrug. 
Vi ved fx om en bestemt bil, at den 
kører 20 km/l og udleder 149 g CO2 
pr. km. Hvis der er stor forskel på 
normtallene og det faktiske forbrug, er 
der en anledning til at tage en dialog 
om kørselsvaner. Q8 vil gerne medvirke 
til at motivere erhvervskunderne til at 
optimere brændstofforbruget og der-

med reducere påvirkningen af miljø og 
klima,” siger Gert Thomasen.  

CO2-opgørelsen er en gratis del af den 
pakke, man får, når man som erhvervs-
kunde handler brændstof hos Q8. Alt 
forarbejdet til projektet er sket i 2013 
og begyndelsen af 2014. Vi forventer 
at lancere CO2-opgørelsen medio 
2014, og at projektet er fuldt 
implementeret inden årets 
udgang. 

Kunderne kan se deres CO2
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Kørsel
2%

Depoter
3%

Hovedkontor
1%

Stationer og IDS anlæg
69%

Aftræk og 
flygtige udledninger 
0,15%

Distribution
25% Andet

1%

Benzin
23%

Diesel
62%

Marine-
gasolie
4%

Fyringsolie
10%

Drivhusgasudledninger

Solgte produkterDrift

CO2

Total: 15.523 tons CO2 Total: 2.533.188 tons CO2
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Energiforbrug er en del af 
hverdagen i Q8, men vi behø-
ver ikke bruge mere end nød-
vendigt. En Klima App til vores 
medarbejdere skal påvirke 
vaner og nedsætte energifor-
bruget privat og på arbejde.  

Vi ønsker at reducere energiforbru-
get fra vores egen drift, dels fordi det 
nedsætter omkostningerne, dels fordi 
det er med til at begrænse klimapåvirk-
ningen. Et middel til at nå dette mål er 
vores Klima App, som vi har lanceret for 
alle medarbejdere i februar 2014.

Morten Uttrup, Scandinavian Manager 
Maintenance, forklarer dens funktioner: 

”Gennem Klima App’en kan vores 
medarbejdere få råd og vejledning om 
deres energiforbrug fx i forbindelse 
med morgenrutiner som det at tage 
et bad eller koge et æg. Man kan få 
beregnet, hvor meget CO2 man udleder 
og få vurderet, hvor klimavenlig ens 
livsstil er. Der er inspiration til ændring 
af små vaner i hverdagen, der på den 

lange bane kan gøre en forskel.”

En sms-tjeneste sørger for at minde 
medarbejderne om emnet og holder 
dem også automatisk opdateret om 

klimanyheder fra forskellige medier, 
der beskæftiger sig med energiforbrug, 
CO2 og grøn omstilling. Der er desuden 
quizzer og konkurrencer og masser af 
mulighed for interaktion. 

Klima App’en er en ny måde at kom-
munikere klimaudfordringer internt. 
Selvom det er let at bruge app’en, har 
medarbejderne imidlertid endnu ikke 
fuldt ud taget Klima App’en til sig. 

”Vi oplever, at der er udfordringer 
forbundet med at få medarbejderne til 
at komme rigtigt i gang med at benytte 
Klima App’en. Den er ikke valgfri un-
derholdning, men en videreudvikling af 
vores Klimaskole og er til for at fremme 
medarbejdernes generelle klimaforstå-

else til gavn for deres indsats på jobbet. 
Så derfor skal den udbredes til med-
arbejderne,” siger Morten Uttrup og 
afslutter: 

”Vi vil tage skridt for at sikre, at Klima 
App’en bliver brugt aktivt fremover, 
bl.a. vil vi gøre mere ud af kommunika-
tionen.”

Klima App skal ud blandt medarbejderne
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Klimawalks

Andel af firma-
biler, energiklasse 
A og B

510

71,1%

263

76,1%

440

90%

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Mål  
2013/14

Mål  
2014/15

Resultat  
2012/13

329

95%

440

90%

Integrationen 
af mange nye 

koncepter har betydet 
manglende fokus på 
gennemførelsen af 

Klimawalks.

Kommentar

Gennem Klima 
App’en kan medarbejderne 

få råd og vejledning om 
deres energiforbrug og 

inspiration til ændringer 
af hverdagens vaner

Klimawalks 
og firmabiler



Q8 støtter samkørsels-initia-
tivet GoMore, som vi indgik 
partnerskab med i september 
2013. Samkørsel er et bidrag 
til et ressourceeffektivt sam-
fund, der optimerer brugen 
af de goder, vi allerede har 
– og bilen er et af dem. 

Der er mere og mere trængsel på 
vejene, hvor der som oftest kun sidder 
én person i hver bil. Men der er en ny 
trend på vej: Mange vil gerne deles om 
bilerne, og med nye digitale platforme 
er det blevet muligt. Samkørsels-initia- 
tivet GoMore er et eksempel på det. 
Konceptet går ud på, at private mod 
betaling kan finde eller tilbyde et lift, 
og det giver sjovere, billigere og mere 
fleksibel transport. 

Fyld bilen op
Q8 indgik et partnerskab med GoMore 
i efteråret 2013 i form af et tilbud om 
gratis kaffe og halv pris på bilvask til 
GoMores brugere. 

Martin Almosetoft, Projektleder i Mar-
keting hos Q8, forklarer: 

”Nogle vil synes, at et benzinselskab og 
et samkørsels-initiativ er et umage par. 
Men vi mener, det giver god mening 
at fylde bilen op med passagerer, når 
man alligevel skal køre fra A til B, så vi 
udnytter vores ressourcer mere effek-
tivt. Det er et godt koncept, som vi er 
glade for at støtte, og samtidig kan 
vores tilbud om gratis kaffe sikre, at 
man holder en lille pause undervejs, så 
chauffør og passagerer bliver frisket op 
og når sikkert frem til destinationen.”

Ud over deling af biler er biludlejning 
private imellem tilføjet som en ekstra 
ydelse hos GoMore i februar 2014.  
I den forbindelse lancerede Q8 og  
GoMore halv pris på bilvask til bilens 
ejer, så bilen kan blive ren og pæn før 
eller efter turen. 

Sparer CO2

Matias Dalsgaard, medstifter af og 
direktør for GoMore, siger om sam-
arbejdet med Q8: 

”Vi er meget glade for partnerskabet 
med Q8. Det giver vores medlemmer 
en ekstra oplevelse. Q8 tilbyder Fair- 
trade-kaffe og sunde madtilbud til folk 

Samkørsel har fuld fart på  
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på farten, og som disse tilbud opfordrer 
også vores dele-koncept folk til at vise 
omtanke. Derfor passer Q8 og GoMore 
godt sammen.”

Typisk er det sådan, at to passage-
rer og en chauffør finder sammen 
og deles om en tur, og på bare 
ét år har GoMores kunder 
tilbagelagt 7,9 mio. passager- 
kilometer. På den måde er 
der sparet en masse energi 
og CO2-udledning i for-
hold til en situation, hvor 
de to passagerer vælger 
at køre i hver sin bil i 
stedet for. 

Der er nu over 
114.000 medlem-
mer hos GoMore, 
som alene på 
samkørsel er 
vokset med 
mere end 
50.000 med-
lemmer på 
et år.
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Nærmiljøet og hensynet til na-
turen spiller en stor rolle for Q8. 
Derfor arbejder vi kontinuerligt 
på at forebygge spild og blan-
dinger og har en systematisk 
tilgang til, hvordan vi håndterer 
de hændelser, der måtte opstå.  

Vores servicestationer rundt om i lan-
det får leveret brændstof fra lastbiler 
gennem vores brændstofdistributører, 
der sørger for, at der altid er benzin 
og diesel til kunderne. Det er chauffø-
rens ansvar at være omhyggelig med 
processen fra lastbil til brændstoftank 
og undgå spild og blandinger. Morten 
Uttrup, Scandinavian Manager Main-
tenance, siger: 

”Blandinger sker uhyre sjældent. Det, 
vi forstår ved blandinger er, når diesel 
havner i benzinstanderen eller om-
vendt. Hvis uheldet er ude, lukker sta-
tionen omgående. Vi afgrænser ska-
den, retter op på forholdene og åbner 
igen. Det er afgørende, at chaufføren 
giver besked om hændelsen med det 
samme, for at vi kan handle omgåen-
de, og for at vi sammen med ham kan 
undgå, at det sker igen.”

Der er sket to blandinger i 2013 foran-
lediget af vores distributører, og begge 
blev opdaget med det samme. 

Hurtig reaktion og handling
Det kan ske, at det er en kunde, der 
opdager en blanding og giver Q8 
besked, efter de har tanket. Her er en 
hurtig reaktion altafgørende, fordi der 
kan være risiko for motorhavari og i 
værste fald eksplosion. 

”I en nødsituation er radioen det bed-
ste medie til omgående at få meldingen 
ud til bilisterne. Vi har ingen mulighed 
for at spore dem hurtigt nok, og derfor 
kan vi i særlige tilfælde være nødt til 
at nå ud til dem gennem radioen med 
opfordring om, at de skal køre til et 
værksted med det samme, hvis de har 
tanket brændstof på den ramte ser-
vicestation. Heldigvis er de hændelser 
meget sjældne – der går år imellem, og 
sidst var i 2012,” understreger Morten 
Uttrup.

Procedurer for spild
Uheld kan minimeres, men desværre 
ikke helt undgås. Der har i 2013/14 
været to væsentlige spild (over 159 l = 
en tønde) på egne depoter. Disse spild 
blev fuldt opsamlet via olieudskillere og 
har ikke medført erstatningsansvar. Det 
drejer sig om 264 l gasolie og 500 l 
dieselolie.

I 2013/14 har der desuden været to 
væsentlige spild på henholdsvis 310 l 
og 6000 l på vores servicestationer, 
hvor vores distributører har været an-
svarlige for opsamlingen.

Sker der spild, har vi faste proce-
durer for, hvad vi og vores distri-
butører skal gøre, afhængig af 
mængden af spild – fra under 
½ liter og opefter. 

Brændstof kræver omhu og systematik 
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Blandinger 2 2 0

Resultat  
2011/12

Resultat  
2013/14

Mål  
2013/14

Mål  
2014/15

Resultat  
2012/13

2 N/A

Kommentar

En blanding er, når diesel 
hældes i benzinstandere-

den eller omvendt.

Chaufføren skal følge alle 
procedurer, herunder 
kontakte den miljøan-
svarlige hos Q8 
uanset tidspunkt 
på døgnet.
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Indikator Indikator

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

3.3

3.4

Fra vores CEO

Trygt, sundt og bæredygtigt

Organisationens navn

Primære mærker, produkter 
og tjenesteydelser

Organisationens drifts-
mæssige struktur

Placering af organisationens 
hovedkontor

Antallet af lande, hvor organi-
sationen har aktiviteter

Ejerskabets art og juridiske 
form

Markeder (inkl. geografisk 
inddeling, brancher, og 
kundetyper/modtagere)

Omfanget af den rapporter-
ende organisation

Væsentlige ændringer

Priser vundet

Rapporteringsperiode

Dato for seneste rapport

Rapporteringsfrekvens

Kontaktperson

Se side 2

Se side 5

Q8 Danmark A/S.

Q8; F24; QVIK TO GO; IDS
Olieprodukter til brændstof, fyringsolie, smøre-
olie og brændsel. Detailhandel med dagligvarer, 
kioskprodukter og måltidsløsninger. 

Indgår i koncernregnskab med moderselskabet 
OK-Q8 AB.

Frem til 23. maj 2014: 
Banevænget 13, 3460 Birkerød
Fra den 23. maj 2014: 
Arne Jacobsens Allé 7, Fairway House, 
2300 København S.

Danmark og Sverige.

Aktieselskab.
Q8 Danmark A/S ejes af OK-Q8 AB, Sverige, 
der ejes ligeligt af OK ekonomisk förening 
og Kuwait Petroleum Europe BV.

International Diesel Service til lastbiler og 
busser, landbrug, transportindustri, søfart, 
værksteder, villavarme til privatpersoner, brænd-
stof (privat og erhverv).

Antal medarbejdere: 1840
Nettosalg: 5.955.639.000
Egenkapital: 1.480.169.000
Gæld: 1.049.933.000
Kvantiteten af de produkter og tjenesteydelser, 
der stilles til rådighed: I 2013/14 har vi solgt 
480 mio. l brændstof.

Antal konverteringer af stationer fra bemandet 
til ubemandet: 3.

Mest digitale virksomhed 2013 (benzinselskab),
uddelt af MyResearch ApS
Advertising Effectiveness Award 2013,
uddelt af Kreativitet & Kommunikation,  
Brancheforeningen for rådgivende kreative 
erhverv.

1. marts 2013 til 28. februar 2014.

29. maj 2013.

Årlig.

Kommunikationschef Marie Schou Petersen. 

27

Strategi og analyse

Organisationsprofil

Beskrivelse BeskrivelseKommentar Kommentar



GRI INDEKS

G
R

I 
IN

D
EK

S

Indikator Indikator

3.5

3.6

3.7

3.8

3.10

3.11

3.12

4.1

4.2

4.3

4.4

4.14

4.15

Proces for definition af 
indhold 

Afgrænsning af rapporten

Eventuelle særlige 
begrænsninger

Grundlag for rapportering 
om enheder, der kan påvirke 
sammenligneligheden

Forklaring af effekten af 
justering af information

Væsentlige ændringer i 
tidligere rapporteringsperiode

Tabel

Organisationens ledelses-
struktur

Anfør, hvorvidt formanden for 
bestyrelsen også er 
administrerende direktør

Organisationer med en 
enhedsstruktureret besty-
relse skal anføre antallet af 
bestyrelsesmedlemmer og/
eller medlemmer, der ikke er 
medlem af direktionen

Måder, hvorpå aktionærer og 
medarbejdere kan komme 
med anbefalinger eller vejled-
ning til bestyrelsen

Liste over interessentgrupper

Grundlaget for identificering 
og udvælgelse af interessenter

Rapportens indhold er blevet defineret gennem 
interessentanalyser, ekstern rådgivning, i 
samspil med OK-Q8 AB og med inspiration fra 
andre rapporteringer i vores branche. 

Q8 Danmark A/S, herunder samtlige forret-
ningsområder. Leverandører er ikke omfattet af 
rapporten.

Ingen.

Der er ikke in- eller outsourcet 
væsentlige aktiviteter i 2013/2014.

Ingen justeringer.

Der er ingen væsentlige ændringer fra tidligere 
rapporteringsperioder.

GRI indeks, side 27-29.

Intern Revision refererer til bestyrelsen gennem 
en ekstern revisionskomité. Derudover findes 
der en skandinavisk CSR-komité, som udvikler 
en fælles skandinavisk CSR-strategi.

Formanden for bestyrelsen er ikke den 
administrerende direktør, men formanden 
har en funktion i direktionen for at styrke 
samarbejdet og for at udnytte dennes erfaring 
og kompetence. Den administrerende direktør 
indgår i bestyrelsen som næstformand.

Bestyrelsen består af fem medlemmer og 
to personalerepræsentanter. Et ud af fem 
medlemmer er ikke medlem af direktionen, 
formanden har dog en funktion i direktions-
arbejdet.

Medarbejderne kan komme i kontakt med 
bestyrelsen gennem de to medarbejder-
repræsentanter og gennem Kontaktudvalget, 
hvor medarbejdere kan komme med forslag 
til ledelsen. Aktionærer kan komme i kontakt 
med bestyrelsen via generalforsamlingen.

Erhvervskunder, privatkunder, medarbejdere, 
myndigheder, NGO’er, fagforeninger, lokalsam-
fundet, ejere.

Interessentgrupperne er blevet udvalgt i 
forhold til deres væsentlighed for forretningen, 
og i forhold til i hvilket omfang de kan blive 
påvirket positivt eller negativt af vores beslut-
ninger - eller vi af deres.
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Indikator Indikator

EC1

EC2

EN16

EN23

LA2

LA4

LA7

LA10

LA13

HR2

SO7

PR5

Direkte genereret og fordelt 
økonomisk værdi

Økonomiske implikationer, 
risici og muligheder grundet 
klimaforandringer 

Direkte og indirekte drivhus-
gasudledninger

Antal og volumen af 
væsentlige spild

Samlet antal og andel af per-
sonaleomsætning fordelt på 
aldersgruppe, køn og område 

Procentdel af medarbejdere, 
der er omfattet af kollektive 
overenskomster

Frekvens af ulykker, arbejds-
betingede lidelser, tabte 
arbejdsdage og fravær samt 
antallet af arbejdsrelaterede 
dødsfald pr. område 

Gennemsnitligt antal uddannel-
sestimer pr. år pr. ansat fordelt 
på medarbejderkategori 

Sammensætning af ledelses-
organer og opdeling af ansatte 
pr. kategori 

Procentdel af vigtige leverandører 
og samarbejdspartnere, der har 
gennemgået screening i forhold 
til menneskerrettigheder 

Samlet antal retssager, der 
involverer konkurrence-
begrænsende adfærd, kartel- 
og monopolvirksomhed samt 
udfaldet heraf

Praksis i forhold til kunde-
tilfredshed, herunder resultater af 
kundetilfredshedsundersøgelser

Delvist rapporteret.

Franchisetagere ikke inkluderet.

81%

Ulykkesfrekvens uden tabte arbejds-
dage: 0,85 (inkl. distributører).
Antal af dødsulykker: 0.

Vi har indført et tillæg til større 
kontrakter med leverandører, som 
handler om menneskerettigheder

Ingen

92% af vores kunder er tilfredse eller 
meget tilfredse
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Arbejdsforhold

Arbejdsforhold (fortsat)

Menneskerettigheder

Samfund

Produktansvar
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OM Q8

Q8 Danmark A/S er efter fusionen i 2012 med 
OK-Q8 AB i Sverige en af Skandinaviens største 
brændstofleverandører med over 1.100 ser-
vicestationer i Danmark og Sverige. 

Q8 Danmark A/S ejes af OK-Q8 AB, Sverige, 
der ejes ligeligt af OK ekonomisk förening 
og Kuwait Petroleum Europe BV. 

I Danmark har vi et netværk af 246 ser-
vicestationer, hvoraf 126 er ubemande-
de F24-anlæg. Dertil kommer 32 IDS- 
(International Diesel Service) anlæg 
til lastbiler og busser rundt omkring i 
landet, der er tilgængelige alle dage 
året rundt 24/7. I 2013/14 havde vi 
en omsætning på DKK 5,9 mia.

Forretningsområder
Vi sælger olieprodukter som fx 
fyringsolie, smøreolie og brænd-
sel til kunder inden for land-
brug, transportindustri, søfart, 
værksteder og villavarme til 
privatpersoner. 

De olieprodukter, som vi bru-
ger til brændstof, køber vi på 

det åbne marked, og langt størstedelen 
af dem stammer fra Nordsøen. Vores 
smøremidler er derimod fremstillet af 
kuwaitisk olie, som på grund af sit høje 
indhold af paraffiner er særlig velegnet 
til smøreolier.

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

Medarbejdere og organisation
Vi har 1.840 medarbejdere i Danmark, 
som primært arbejder på de mange 
servicestationer rundt omkring i landet 
og på hovedkontoret. 

På servicestationerne håndterer med-
arbejderne en lang række opgaver 
inden for salg, service, varedisponering 
og implementering af nye koncepter. 
På hovedkontoret håndteres alle typer 
salgsopgaver inklusive marketing, mar-
kedsanalyse og distribution, men også 
andre supporterende opgaver såsom 
kundeservice og generel administration.
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Q8 Danmark A/S
Fairway House
Arne Jacobsens Allé 7
2300 København S
Telefon 70 12 45 45
Q8.dk

Tak, fordi du læste 
vores rapport. 

Kør forsigtigt.

http://www.Q8.dk
http://www.Q8.dk
http://www.Q8.dk
http://www.Q8.dk



