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Den ekonomiska utvecklingen i världen och Europa har påverkat 
näringsliv och samhälle i Sverige trots starka svenska finanser.  
OKQ8 har ändå under 2011/12 stärkt lönsamheten tack vare 
effektiviseringar i verksamheten. 
Vi står idag mycket starka inför framtida utmaningar, vilket är en förutsättning för hållbarhet. Branschen 
och vi som företag har en tuff utmaning. Huvudprodukterna orsakar människor och miljö stora skador  
och idag finns bättre kunskap än när grunden till dagens fossilberoende grundlades. Som drivmedels-
distributör har vi unika möjligheter att långsiktigt arbeta för ett fossilt oberoende.

Idag säkerställer vi att våra biodrivmedel verkligen bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser.  
Det betydde mycket för oss att som första företag få arbetet godkänt av generaldirektören för Energi-
myndigheten att vi uppfyller den nya lagen om hållbarhetskriterier för förnybara drivmedel. Kunden är   
i centrum, och vi vet att kunden uppskattar ett ansvarsfullt agerande från vår sida. Det har OKQ8 med  
i modersmjölken, i arvet från OK.

Ökade krav i en komplex värld
Branschen i allmänhet och i synnerhet OKQ8 har större möjligheter än de flesta att göra skillnad och vår 
ambition är att inte bara uppfattas som ledaren i branschen utan också verkligen vara det. Vi vill bidra till  
en hållbar bilism genom att erbjuda lösningar och möjligheter för den smarta bilisten. Regeringens mål  
om en ”fossiloberoende fordonsflotta” tar vi till oss och vill vara med att förverkliga. 

Vi ser fram emot ett nytt samarbete med Siemens, ett av världens ledande infrastrukturföretag  
– tillsammans ska vi elektrifiera de mest trafikerade Europavägarna i Sverige. Samarbetet med E.ON 
fortsätter och vi har idag flest tankställen för fordonsgas.

Vår bransch förknippas naturligt med drivmedel, men vi måste 
också komma ihåg mångfaldsfrågor i den egna verksamheten. 
Våra medarbetarundersökningar under senare år visar en positiv 
utveckling, och känslan av stolthet och engagemang har växt 
under senare år. Vi har en god mångfald på våra stationer men en 
bit kvar på tjänstemannasidan för att på bästa sätt ta tillvara alla 
människors olika förmågor. 

Går det att vara hållbar i drivmedelsbranschen? Ja, vi tror att  
det går. Med en verksamhet som bottnar i Tryggt, Sunt & Hållbart 
definierar vi hur vi arbetar internt och externt för att minimera  
risker och maximera möjligheter för människa och miljö.   
För våra kunder, ägare, medarbetare och samhället är det  
viktigt att vi har en verksamhet vi är stolta över.

Följ med på resan!

Anders Lebréus
VD OKQ8
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OKQ8 Häggvik
Europas mest 

miljöanpassade 
drivmedelsstation.

Varför hållbarhetsredovisning?
OKQ8 inser att arbetet med miljö, etik och mänskliga 
rättigheter är viktigt för alla de människor som har en 
relation till företaget. Genom denna redovisning visar vi 
vad vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Här beskriver  
vi våra ambitioner för en hållbar utveckling, mål, 
aktiviteter och resultat, framgångar och motgångar. 
Vi hoppas att redovisningen dels ska stimulera 
hållbarhetsarbetet och dels ska bidra till fortsatt 
högt förtroende hos kunder, medarbetare och andra 
intressenter. Håll barhetsredovisningen publiceras en 
gång per år. Ambitionen är att göra den så transparent 
som möjligt.Kontakta gärna HMS-chefen Andréa Haag 
för att ge dina synpunkter på redovisningen.

Kort om oss
”För hela livet med bilen” är vår ledstjärna. Vi säljer 
drivmedel av olika slag. I butikerna finns snabbmat, 
livsmedel, kioskvaror, biltillbehör, reservdelar och  
hem- och fritidsartiklar. Vi är marknadsledande 
på biltvättar och störst i drivmedelsbranschen på 
däckförsäljning. Vi erbjuder flera olika typer av betalkort 
för både privat personer och företag – allt för att du som 
kund ska hitta ett kort som passar dig. Tillsammans med 
vår samarbetspartner Tanka och konceptet för den tunga 
trafiken, IDS, blir det drygt 800 tankställen runt om i landet. 
OKs medlemmar är våra kunder och får återbäring från 
första litern de tankar. Och på alla köp på våra stationer.

 

2011/12 var händelserikt
OKQ8s verksamhetsår sträcker sig från 1 mars 2011  
till och med 29 februari 2012.

Europas mest miljöanpassade drivmedelsstation 
Solpaneler och regnvatten till biltvätt, solceller för 
el  produktion, snabbladdning av elbil och sedumtak 
är några av miljöanpassningarna som gjorts på vår 
energieffektiva drivmedelsstation vid Häggvik  
i Sollentuna. 

Elbil som hyrbil 
El är enligt många experter morgondagens drivmedel  
för bilarna, och redan idag kan du vara en del av 
framtiden. På OKQ8 Slussen och OKQ8 Häggvik i 
Stockholm hyrde vi ut de första elbilarna under 2011/12. 

Kvalitetssäkrade förnybara drivmedel 
Vi fick vårt system för verifiering av alla våra förnybara 
drivmedel godkänt. De förnybara drivmedlen bidrar till  
en minskning av växthus gasutsläpp. Krav ställs också 
på arbetstagares rättigheter i grundläggande mänskliga 
rättigheter och ILO konventioner (International Labour 
Organisation). 

Lean på OKQ8
Projektet SMART som på allvar påbörjades under 2011 
handlar om att skapa ett mer resurseffektivt OKQ8 genom 
att långsiktigt optimera verksamheten utifrån bland annat 
lagerhantering, kundupplevelse och försäljning. 

Vi förlänger livet på bilen
Vi påbörjade utrullningen av ett fullödigt verkstadskoncept 
tillsammans med Meca som är en ledande aktör på 
bilreservdelar, verktyg och verkstadsutrustning för 
bilverkstäder i Skandinavien. 150 OKQ8-verkstäder 
förväntas bli anslutna.

Ökad andel biodrivmedel
Som ett led i arbetet för en mer hållbar bilism ökades 
låginblandningen av biobränslet RME i vår diesel från 
5 procent till 7 procent. Det betyder en reduktion av 
koldioxidutsläppen med 4,5 miljoner kilo per år. Det 
motsvarar utsläppen från 2 100 dieselbilar på ett år. 

Följ med!
Längs vägen presenterar 
vi olika viktiga delmål vi 

uppnått och händelser som 
inträffade under året 2011. 

Följ med på resan!
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Affären

OKQ8 ska vara bilistens och energikundens självklara val. Det är vår  
vision. Med en marknadsandel på 28,5 procent på bensinförsäljningen,  
en delad förstaplats när det gäller anseende i branschen1 och bäst på hållbar 
utveckling i allmänhetens ögon2 verkar vi vara på god väg mot visionen.
Samtidigt står vår bransch för en mängd utmaningar. Så 
även vi. Beroendet av fossila energikällor och drivmedel 
är bara ett exempel. Energieffektivare bilar innebär färre 
tankningar. El som drivmedel kräver nya affärsmodeller. 
Förändrade attityder och konsumtionsmönster innebär  
att branschen gradvis förändras. 

För att klara de framtida utmaningarna måste vi utvecklas 
till ett tydligare bilistiskt företag och fortsätta driva vår egen 
agenda. Vi arbetar för hela livet med bilen och erbjuder 
lösningar som förenklar livet med bilen. Vår historia och  
våra OK-gener borgar för den utvecklingen. 

Vårt omfattande stationsnät, banken och unika produkter  
och tjänster gör att det inte finns någon annan aktör på den 
svenska marknaden som har lika bra förutsättningar att 
under lätta för hela livet med bilen som vi. Användbarhet och 
hållbarhet ska lägga grunden. Den här rapporten handlar 
om hur vi arbetar för att föra in dessa grundfundament i 
verksamheten.

Innehåll:
Med rötterna hos bilisterna sid. 5
Våra viktigaste intressenter  sid. 6
Hållbar bilism
 – den enda vägen framåt sid. 7
Styrning och
ekonomiskt resultat sid. 8
Våra viktigaste nyckeltal sid. 9
Våra medarbetare sid. 10

OKQ8s ledstjärna

”För hela livet 
med bilen”

Den 1 januari 1999 föddes 
ett nytt och samtidigt  
anrikt drivmedelsföretag  
i Sverige. 
Det från år 1926 härstammande 
kooperativa OK ingick ett sam företags-
avtal (joint venture) med kuwaitiska Q8 
och OKQ8 såg dagens ljus. Kanske 
då en högoddsare, men en vinnare i 
längden. Med sig från de båda bolagen 
fick OKQ8 ett arv baserat på värderingar 
djupt rotade i de båda kulturernas 
historia. Genuint samhällsengagemang 
och prioriteringen av hälsa, miljö och 
säkerhet har lett till att de båda bolagen 
kunnat bidra till stora förändringar, som 
introduktionen av svavelfri eldningsolja, 
blyfri bensin och flera alternativa  
driv medel. Det är en gynnsam grund 

att stå på inför nya utmaningar under 
2000-talet. Läs mer om våra milstolpar 
på mijöområdet på okq8.se.

Bolaget idag 
OKQ8 är ett svenskt aktiebolag med två 
ägare som äger hälften var av aktierna. 
Den ena ägaren är OK ekonomisk 
förening, den största av Sveriges OK-
föreningar, som i sin tur ägs av över 
1,3 miljoner medlemmar. Den andra 
är Kuwait Petroleum International, ett 
statligt kuwaitiskt oljebolag. Förutom 
OK ekonomisk förening finns det 
ytterligare sex OK-föreningar i Sverige. 
De tillför ytterligare 300 000 medlemmar. 
Dessa är inte delägare i OKQ8, men 
samarbetar under samma varumärke. 
De är också delägare i vissa dotterbolag. 
I helägda dotter bolaget OKQ8 Bank 

hanteras större delen av de ekonomiska 
flöden som rör verksamheten. 

Distributörens dilemma
OKQ8 distribuerar drivmedel. Vi varken 
utvinner eller producerar drivmedel. 
Detta ger både för- och nackdelar.  
En fördel är att vi inte, som våra  
kon kur  renter, är fastlåsta med en viss 
typ av drivmedel utan att vi snabbt kan 
byta till framtidens drivmedel när de 
finns att tillgå. Å andra sidan är det en 
nackdel eftersom vi inte har någon egen 
produktion och inte själva lika enkelt kan 
utveckla nya alternativa drivmedel. 

Med rötterna   
hos bilisterna 1999

Året då OKQ8 
bildas.

1 TNS-Sifo:s årliga anseendemätning
2  Sustainable Brands 2012
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Vi tror att bilen kommer att 
vara ett vanligt färdmedel 
även i framtiden. Vi vill att 
bilen i större utsträckning 
än idag ska vara för
knippad med glädje.  
För att nå dit måste vi alla 
ta ett större ansvar.
Vi ska möjliggöra för bilisten att göra  
aktiva och hållbara val. Vi gör detta 
genom att tillhandahålla miljöanpassade 
produkter, uppmuntra beteendeföränd-
ringar och verka för att beslutsfattare 
skapar de förutsättningar som krävs.  
Vi bidrar till hållbar bilism genom att vi:

Inspirerar bilisten
En omställning till en hållbar bilism 
kräver beteendeförändringar gällande 
mobilitet och konsumtionsmönster. Att 
ändra beteende kan vara tufft, vi ser det 
därför som vår roll att inspirera och göra 
omställningen så enkel som möjligt för 
bilisten. OKQ8 ska till exempel genom 
hyrbilserbjudandet vara ett komplement 
till bilägandet. 

Med tips om körsätt för sparsam körning 
vill vi inspirera bilisten till ett ekonomiskt 
och miljöriktigt körsätt. Vi anordnar 
utbildningstillfällen för företagskunder 
med dialog kring produkters påverkan  
på klimat och hälsa.

Det ska vara enkelt och ekonomiskt 
lönsamt för bilisten att välja rätt bil med 
lägre växthusgasutsläpp. För detta 
krävs långsiktiga politiska styrmedel 
och ekonomiska incitament. OKQ8 
uppmuntrar därför styrande politiker att 
skärpa miljöbilsdefinitionen så att den 
baseras på faktisk klimatpåverkan. 

Leder introduktionen  
av nya drivmedel
Genom att introducera nya drivmedel 
vill vi möjliggöra för bilisten att välja driv-
medel för en hållbar utveckling. Utsläppen 
från tunga transporter fortsätter att öka,  
och vi vill bidra till en omställning till en 
hållbar utveckling genom att erbjuda 
alternativa och energieffektiva drivmedel 
till alla vägtransporter, inklusive lätta och 
tunga lastbilar, bussar och arbetsmaskiner.

Introduktionen av nya drivmedel 
kräver långsiktiga spelregler med 
tydliga beslut om styrmedel. Val av 
styrmedel är komplext och kräver att 
aktörer samarbetar för att hitta de bästa 
lösningarna. Vi ser det som vårt ansvar 
att bidra till den politiska debatten med 
erfarenhet och perspektiv som ett av 
Sveriges största drivmedelsbolag. 

Bygger framtidens station
Omställning till en hållbar bilism innebär 
behov av ny infrastruktur. OKQ8 bidrar 
genom att investera i ny innovativ och 
miljöanpassad teknik och drivmedel. 
På våra stationer erbjuder vi bilisten 
hållbarare alternativ som naturavfettning 
och ekomärkt spolarvätska, men också 
tvätta-själv-hallar och biltvättar med 
ekomärkta tvättkemikalier och fullgod 
rening av avloppsvatten. 

För att möjliggöra OKQ8s vision om 
en hållbar bilism krävs:
•  Sektorövergripande lösningar där alla 
aktörer tar sitt ansvar.

•  Långsiktiga och konkurrensneutrala 
spelregler för transporter och fordon.

•  Att koldioxidutsläppen från vägtrafiken 
baseras på påverkan ”från källa till hjul”. 

•  Fortsatta satsningar på infrastruktur för 
ökad mobilitet.

Hållbar bilism
– den enda vägen framåt

Och så här tycker de
För att åstadkomma en 
gynnsam utveckling för 
vårt företag behöver vi ... 
... balansera mellan kundernas efter-
frågan på produkter och tjänster, 
med    arbetarnas förväntningar på en 
bra arbetsgivare, samhällets anspråk 
på ambitiöst miljöarbete och ägarnas 
krav på avkastning på investerat 
kapital. Bland annat. Förväntningarna 
är mångfacetterade genom att ägarna 
också ställer tydliga krav på att vi ska 
vara ett ansvarsfullt företag, och våra 
kunder förväntar sig att vi är en bra och 
schysst arbetsgivare. För att nämna ett 
par exempel. 

För att få en bild av och kunna redovisa 
vad de viktigaste intressenterna anser 
att vi borde prioritera, har vi genomfört en 
så kallad intressentanalys som bygger 
på cirka 40 personers svar och utgör en 
början till att förstå våra intressenters 
prioriteringar. Fortsatt dialog och fördjup-
ade undersökningar kommer att göras 
framgent för att hamna rätt i våra åtgärder 
och prioriteringar.

Prioriterade frågor
De tillfrågade intressenterna har både 
en samsyn kring olika prioriteringar men 
delvis också skilda uppfattningar kring 
vad som är viktigt. Inte överraskande 
hamnar energiförbrukning, koldioxid-

utsläpp och resursutnyttjande i topp när 
de interna och externa intressenterna 
rankar de viktigaste hållbarhetsfrågorna. 
Däremot fäster de interna intressenterna 
naturligt större värde vid frågor som 
arbetsvillkor, kompetensutveckling 
och kundnöjdhet – frågor som har 
direkt inverkan på vardagen, medan 
de externa intressenterna lägger större 
vikt vid affärsetiska frågeställningar och 
ett miljöarbete kopplat till våra inköp, 
produkt- och tjänsteutbud.

Vi håller infrastrukturen 
rullande och är en aktör  
som påverkar många. 
Det innebär ett stort ansvar som vi är 
både stolta och ödmjuka inför. Förtroende 
från omvärlden är en av våra viktigaste 
tillgångar och vi arbetar intensivt med 
nyckelintressenter och deras hjärtefrågor.  
Ett exempel som innebar ett stort 
engagemang under 2011 var arbetet med  
att till sammans med Miljöstyrningsrådet  
bidra med vårt perspektiv i diskussioner  
kring nya kriterier för upphandling vid 
drivmedel. Läs mer på: www.msr.se. 
Målsättningen framåt är att formulera  
ett företagsgemensamt förhållningssätt  
för relationerna med intressenter.

Våra viktigaste  
intressenter 

Resultatet för 2011/12  
blev 603 miljoner

Ska ses i ljuset av prispress, skatter 
och fluktuationer i oljepris.

MynDIgHEtER

FAcKEn

IntRESSE-
ORgAnISAtIOnER

KunDER

LEVERAntÖR
BIODRIVMEDEL

LEVERAntÖR
FOSSILA 

DRIVMEDEL

LEVERAntÖRER
– LIVSMEDEL
– BILIStISKt

MEDARBEtARE

EntREPREnÖRER

SAMARBEtS-
PARtnERS

BRAnScHORgAn

Våra övergripande 
miljömål
1.  Vi ska stödja utvecklingen av  
förnybara drivmedel genom att leda 
utvecklingen av ny infrastruktur. 
Idag har vi den bästa täckningen av 
tankställen för E85 och fordonsgas. 
Vi vill fortsätta utvecklingen genom 
att även ha den bästa täckningen 
av laddställen för el. Vi kommer 
även att fortsätta utbyggnaden av 
tankställen för gas. 

2.  För hela vårt sortiment av 
bilistiska produkter och livsmedel 
gäller att andelen hållbara alternativ 
ska öka och år 2020 utgöra minst  
10 procent av den totala försälj ning-
en. Detta sker genom att sälja och 
marknadsföra hållbara alternativ.

3.  Vår målsättning är att minska 
koldioxidutsläppen från vår egen 
verksamhet med 25 procent 
från 2006 till 2015. Detta sker 
genom energieffektiviseringar på 
station och inom distributionen av 
drivmedel och andra produkter.

www.msr.se
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Styrelsens arbete
Styrelsen på OKQ8 består av nio personer 
(inklusive personalrepresentant er) med 
bred och djup kunskap om den verk
sam het som OKQ8 bedriver. I styrelsens 
uppgifter ingår bland annat att fastställa 
mål och strategi, säkerställa effektiva  
kontrollsystem och efterlevnad av 
lagar, samt se till att nödvändiga etiska 
riktlinjer fastställs. Styrelsen tillsätter och 
utvärderar också verkställande direktör. 
Ledande befattningshavare ersätts 
i huvudsak genom fast lön. Rörliga 
ersättningar förekommer inte. 

Styrelsen har möten fyra gånger per år. 
Det finns inga kommittéer underställda 
styrelsen. Styrelsen tillsätts av de två 
ägarna OK ekonomisk förening och 
Kuwait Petroleum International (KPI). 
Göran Lindblå är arbetande styrelse
ordförande. För mer information se 
www.okq8.se.

Varje styrelsemöte inleds med en 
genom  gång av Hälsa, Miljö och 
Säkerhetshändelser såsom sjukfrånvaro, 
olyckor, spill, rån, samt andra HMS
nyckeltal. 

Exempel på andra hållbarhetsrelaterade 
beslut och diskussioner som förekommit 
under året har varit:
•   Diskussion om introduktion av ökad 

låginblandning av biodrivmedel;  
7 procent RME i diesel och 10 procent 
etanol i bensin.

•   Beslut om investering av vår nya 
hållbara station i Häggvik samt 
invigning i samband med januarimötet.

•   Beslut om hållbarhetsredovisning.
•   Beslut om nya inköpsavtal för RME 

och bioetanol.

Ekonomiska resultat 
Ett långsiktigt ekonomiskt hållbart OKQ8 
är ett företag som genererar positiva 
överskott över tid och på det sättet 
fördelar ekonomiskt tillskott till samtliga 
intressenter. De fyra senaste åren har 
OKQ8 gått med vinst. 

Drivmedelsbranschen har i alla tider 
präglats av jakten på ören för att vinna 
kundens lojalitet. Från tid till annan har 
detta orsakat nationella priskrig. I mitten 
av 2000talet pågick ett sådant under tre 
års tid. Det bidrog i hög grad till OKQ8s 
tidigare negativa resultat.

Förutom skatter och moms påverkas 
drivmedelspriserna starkt av kostnaden 
för råolja. Under 2011 och 2012 har 
priset för olja stigit kraftigt på grund av 
oroligheter i Mellanöstern och Afrika.  
Det ger utslag direkt på pumppriserna 
även i Sverige. OKQ8 har ingen möjlig
het att påverka hur priset utvecklas. De 
senaste fyra årens positiva resultat i 
OKQ8 har stärkt balansräkningen, men 
naturligtvis är det inte tillräckligt för att 
kunna parera alla framtida risker. 
 
 

Årets resultat blev det bästa under 
2000talet och avkastningen nådde en 
för ägarna acceptabel nivå. För att klara 
de lönsamhetssvackor som branschen 
i alla tider haft krävs att resultatet också 
långsiktigt ligger kvar på minst dagens 
nivå. Det kommer att ge OKQ8 möjlighet 
att klara svårare tider och samtidigt ge 
utrymme att  investera i alla de nya krav 
som myndigheter och kunder ställer 
på hållbarhet, säkerhet och utvecklade 
verksamheter.   

Sett till väsentlighetsanalysen ser vi 
att det är dessa nyckeltal som bäst 

speglar utvecklingen av bolagets och 
intressenternas prioriteringar. 

Våra viktigaste    
nyckeltal

Styrning och 
ekonomiskt resultat
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Energi-
förbrukning, 
kWh: 

Utsläpp 
CO2e: 

Resultat före 
prisändrings-
effekt (MSEK)

Den totala energiförbrukningen är i stort 
oförändrad sen förra året. Vi ser minskad 
förbrukning på depå och ökad förbrukning på 
våra egna stationer och i kontorsfastigheterna. 
Överlag behöver vår förmåga att analysera 
förändringar i energiförbrukningen förbättras.

CO2utsläppen minskar inom samtliga  
verksamhetsområden och totalt med   
3 procent jämfört med 2010. I huvudsak  
ser vi en minskad försäljning av bensin  
och eldnings olja. Totalt är dock drivmedels
volymerna oförändrade från 2010.

Resultatökningen blev 6,3 procent skapad 
genom ökad försäljning och effektiviseringar 
på stationerna.

Avkastning på totalt kapital backade 
med 3,4 procent på grund av mer kapital 
bundet i fordringar och lager vilket kan 
hänföras till en uppgång av oljepriser.

Avkastning på 
totalt kapital (exkl
prisändringseffekt)
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Överlag har vi mycket nöjda kunder men vi 
behöver förbättra oss konstant för att inte 
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Medarbetar-
Index:

Utvecklingen av NMI mellan 2007 och 
2010 har varit enastående. Utmaning en 
framöver blir att bibehålla de goda resul
tat vi nu uppnått.
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Attrahera, rekrytera, 
utveckla, behålla och leda 
medarbetare är avgörande 
för ett långsiktigt hållbart 
företag.   
Vårt övergripande mål är att bidra med 
lösningar som stödjer och utvecklar 
OKQ8s chefer och medarbetare och 
bidrar till ökad lönsamhet. Principerna 
för OKQ8s ledstjärna ”För hela livet 
med bilen” och våra värderingar utgör 
grunden för de prioriteringar som görs.

Attrahera, rekrytera och 
behålla personal 
Under senare år har vårt rekryterings-
behov ökat, samtidigt indikerar trenden 
att det krävs mer för att hitta rätt 
med arbetare till rätt plats. Generellt 
behövs det mer resurser för att tillsätta 
en position. Det kommer framöver att 
ställas ännu högre krav på vårt arbete 
för att lyckas attrahera den kompetens 
vi behöver. 

För räkenskapsåret var personal-
omsättningen 8,7 procent (2010: 
5,2 procent) och turbulensen* 
13,9 procent (2010: 10,8 procent). 
Personalomsättningen kan delvis 
förklaras av det förändrings arbete 
som genomförts på stationerna. Vi har 
arbetat hårt för att optimera personal-
bemanningen efter kundströmmarna.
OKQ8 har en tradition av långa 
anställ ningstider, och i synnerhet 
på tjänstemannasidan har det varit 
anmärkningsvärt. Men under senare år 
kan vi notera att personalomsättningen 
har ökat. Trenden pekar på att med 
80-talisterna kommer arbetsmarknaden 
bli rörligare med kortare anställningstider 
och högre krav på personlig utveckling.

utmaningar 
OKQ8 har verksamhet som är utspridd 
rent geografiskt och som spänner över 
många olika verksamhetsområden. 
En utmaning är att få miljö och hållbar 
utveckling att bli en naturlig del på 
alla nivåer inom verksamheten, med 
kopp ling från övergripande mål till varje 
medarbetares vardag.

HR-avdelningen fokuserar under 
2012 /13 på att utveckla våra 
gemensamma värderingar. Det är 
viktigt och är något som länge har 
varit efterfrågat av medarbetarna. Att 
skapa en gemensam syn på ledarskap 
är ett annat prioriterat område, liksom 
att vidmakthålla och utveckla de goda 
fackliga relationerna. Även rutinerna 
för utbildning ska förbätt ras genom 
att ett nytt ledningssystem införs. 
Medarbetarsamtalen är centrala för 
utveckling av individer och verksamhet, 
och genomförandegraden är hög. 

utvecklingsarbete inom 
hälsa, miljö och säkerhet 
Inom alla våra verksamheter arbetar 
vi med mål och handlingsplaner vad 
gäller hälsa, miljö och säkerhet, och i 
grunden finns ett ledningssystem som 
säkerställer att arbetet genomförs 
systematiskt. Delar av verksamheten 
har certifierat sina ledningssystem. 
Arbetet består i att:
•  Fokusera på de för oss mest betydande 

hälso-, miljö- och säkerhetsaspekterna.
•  Se till att alla medarbetare och 

samarbetspartner har rätt utbildning.
•  Alla verksamheter inom OKQ8 har  
en punkt för hälsa, miljö och säkerhet 
på dagordningen vid personalmöten 
och träffar.

•  Ställa relevanta krav på våra leverantörer 
och samarbetspartner samt följa upp 
deras insatser.

•  Ge information om hälsa, miljö och 
säkerhetsarbetet till externa intressenter 
som kunder, samarbetspartner och 
myndigheter.

•  Förbättra och utvärdera för att ligga i 
framkant inom hälsa, miljö och säkerhet. 

•  Vi ska fortsätta att bedriva ett hälsa-, miljö- 
och säkerhetsarbete vi är stolta över.

Sjukfrånvaron – 
parkerad på låga nivåer
3,4 procent sjukfrånvaro, oförändrad 
från förra året indikerar att arbetet med 
korttidssjukfrånvaron är effektivt och 
framgångsrikt. Framförallt görs det 
genom vårt hanteringssystem Sjuk- & 
friskanmälan och tillhörande rådgivning. 

Säkerheten främst
Arbetet med säkerhet präglar OKQ8  
på många sätt. I hela verksamheten,  
på stationerna liksom på depåerna, 
är säkerhetsarbetet något som ingår i 
de dagliga rutinerna och också något 
som noga följs upp. Säkerhetsrundor 
och regelbunden utbildning är naturliga 
inslag i vardagen för personalen  
på OKQ8.

Olycksfallen ute i verksamheten 
har minskat radikalt. Fyra fall med 
sjukfrånvaro i år jämfört med fjorton 
föregående år. Olycksfallen har också 
varit lindrigare än tidigare år. Även 
trafikskadefrekvensen är fortsatt låg.  
Drygt en olycka per 100 000 mil.

Våra medarbetare

nästa avfart

Bilisten

1 Turbulens är antalet avgångar i procent av antalet 
tillsvidareanställda. Nyckeltalet anger hur stor del av 
den samlade kompetensen som försvinner ut ur  
organisationen mellan två mätperioder. Vilket tal som 
kan anses normalt är helt beroende på bransch.

Antalet butiksrån är i princip oförändrat 
från föregående år. Totalt sex rån ägde 
rum i år, jämfört med åtta förra året. 
OKQ8 har flest bemannade stationer i 
branschen, men har ändå varit relativt 
skonade. Arbete med att utveckla 
kontanthantering pågår ständigt vilket 
medför mindre exponering av kontanter. 
Stationsmiljöerna utvecklas med ordning 
och reda, förbätt rade och ljusare miljöer 
och höjd kvalité på bland annat trygghets-
kamerasystemen.

Jämställdheten   
på väg åt rätt håll
Jämför man andelen kvinnor i lednings-
gruppen med andelen kvinnor totalt i 
organisationen (se graf intill) blir det 
snabbt uppenbart att vi fortfarande har 
ett arbete att göra.

Ser man till nivån strax under lednings-
gruppen ser relationerna män/kvinnor 
avsevärt mycket bättre ut. Det är 

resultatet av ett arbete som pågått under 
många år och som förändrat ett företag  
i en mansdominerad bransch.

Medarbetarna i OKQ8 är enligt  
med arbetarundersökningarna väldigt 
nöjda med OKQ8 som arbetsgivare 
och indexet nådde 81 (av 100) för 
tjänstemän respektive 82 (av 100) för 
stationsanställda under 2010 vilket är 
ett mycket bra resultat. Jämfört med 
2007 är det en uppgång med ca 17 
procentenheter.

OKQ8s nöjd Medarbetar Index (nMI)
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Nöjdhet och lojalitet är 
avgörande för oss efter
som konkurrensen om 
kunderna är tuff. 
Därför använder vi oss både av 
utvecklade kundnöjdhetsundersökningar 
och så kallade Mystery Shoppers 
på station. Det är personer vi anlitar 
som har till upp gift att agera kund och 
lägga märke till vad som görs bra på 
stationerna och vad som kan utvecklas. 

När det gäller företagskunderna är 
undersökningarna riktade mot både 
företagskortskunder, kunder på 
uppvärmnings- och drivmedelssidan 
samt smörjmedelskunder. Överlag är 
vår bedömning att vi kan vara stolta över 
resultaten utan att på något sätt vilja 
nöja oss. Det glädjande är att 90 procent 
av våra kunder på företagskortet kan 
tänka sig att rekommendera oss (upp 
från 88 procent 2008). Samma mönster 
ser vi inom områdena uppvärmning 
och drivmedel som når 93 procent 
vilket är upp med 7 procentenheter 
från 2008. Siffran för företagskunden 

på smörjmedel är fantastiska 94 
procent, bara ner 1 procentenhet från 
2008. Det som smolkar bägaren på 
företagskortsidan är att resultaten för 
2010 är sämre än i undersökningen 
som genomfördes 2008. Det motsatta 
förhållandet har vi på uppvärmnings- och 
drivmedelssidan där alla områden utom 
kundservice förbättrats sedan 2008. 
Förbättringsmöjligheterna finns trots 
allt inom alla områden. Tillgänglighet 
är viktigast för företagskortskunden. 
Tillgänglighet som i att ”finnas där 
kunden finns” och vara ”rikstäckande”. 
I våra kundundersökningar är just 

nedlagda stationer det som gör kunden 
mest missnöjd.  

Resultatet från våra kundundersökning-
ar ligger alltid till grund för affärsplaner 
och strategiska mål.  

Bilisten

90%
av våra företagskunder 

kan rekommendera 
OKQ8.

Vi vill göra det så enkelt som möjligt att äga, hyra, vårda och 
tanka bilen på ett ansvarsfullt sätt. Oavsett om du administrerar 
ditt företags bilar, kör ditt företags bil, kör din egen eller någon 
annans bil, eller hyr bil. Ansvaret gäller också det övriga 
sortimentet på stationerna. 

Den stora utmaningen för oss med fokus på bilisten är att 
rollen som bilist förändras. Bilen är idag, och kommer också  
i framtiden att vara, en viktig frihetssymbol och ett hjälpmedel 
i vardagen. För många företag är bilen en integrerad del 
av verksamheten. Men samtidigt växer våra storstäder, 
utrymmet på våra gator blir trängre och klimatförändringar, 
resursbrist och andra miljö- och hälsofrågor pekar mot att 
bilåkandet behöver minska. Mycket pekar på att färre personer 
och företag kommer att behöva eller prioritera en egen bil. 
Åtminstone kan det bli så i storstadsområdena. 

Det betyder inte att tillgången till bil behöver minska. Att hyra 
eller på annat sätt betala för det man använder istället för att 
äga är en trend som växer på flera marknader. OKQ8 är idag 
en av de fem stora aktörerna på hyrbilsmarknaden. Vi vill vara 
med i utvecklingen mot en mer hållbar bilism och ser en stor 
affärs potential i detta. 

Sverige är ju så mycket mer än storstaden. Vårt land är 157 mil 
långt och 50 mil brett. Av naturliga skäl finns få möjligheter att 
bygga en attraktiv kollektivtrafik som täcker hela detta område. 
Inte heller är det praktiskt att cykla om man bor i Matfors och 
jobbar i Sundsvall. Därför behöver vi skapa möjligheter för en 
bilism som har så liten negativ påverkan som möjligt på miljö 
och klimat. En utmaning som heter duga. 

Service till Sveriges företagare 
Äger eller använder du bil? Vi berättar 

gärna mer om vad vi kan hjälpa till med. 
Kom in till våra stationer, ring vår kund-

service eller besök webben.

Du som bilist är i centrum av det vi bryr oss om. Men du som bilist är ju  
också så mycket annat. Förälder, cyklist, företagare, jägare eller fotbollsspelare. 
Eller allt på en gång. Vi på OKQ8 strävar efter att kunna ge dig bästa tänkbara 
service, som bilist, som del av ett samhälle och en planet. 

Kunden
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I Sverige finns det 4,9 
miljoner bilar, varav mer  
än 3,5 miljoner är privat
ägda. Av dessa är cirka 
35000 hyrfordon, inklusive 
skåpbilar och andra 
transportbilar. 
Vi ser en stor potential i att detta 
förhållande i framtiden kommer att se 
annorlunda ut. Att hyra bil kan vara både 
ett komplement och ett alternativ till att  
själv äga bil. 

OKQ8 är en av de fem stora hyrbils-
aktörerna i Sverige med cirka 2 000 
fordon. Branschen har sett en uppgång 
under de senaste åren och vi har haft 
en positiv utveckling. Vår hyrbilsflotta 
är en viktig del av engagemanget för 
en hållbar bilism. Alla våra personbilar 
är miljöklassade. Något som för övrigt 
också påverkar våra anställda och 
deras bilar, då vi under förra året 
revi derade tjänstebilspolicyn som 
säger att tjänstebilar måste väljas från 
OKQ8s leveran törer till hyrbilsverksam-
heten. Sedan flera år tillbaka finns ett 
krav på att alla tjänstebilar ska vara 
miljöbilsklassade. 

Nu har miljöbilsklassningen sett likadan 
ut sedan 2006 så vi rodnar inte av 
stolthet av att leva upp till de kraven i år. 
Vi har också en egen målsättning att de 
genomsnittliga koldioxidutsläppen från 
hyrbilarna inte ska överstiga 80 g/km 
år 2015. Vi jobbar givetvis för att nå det 
målet, men det påverkas både av hur 
den nya miljöbilsdefinitionen som intro-
duceras nästa år slutligen ser ut, och  
hur övriga styrmedel utformas. 

Tyvärr går utvecklingen ur ett klimat-
perspektiv just nu åt fel håll. Under 2011 
ökade utsläppen något. Anledningen 
är att vi köper bilar med ett garanterat 
restvärde. För att vi ska göra en bra 
affär måste bilen vara attraktiv på 
andrahands marknaden. Det är inte 
etanol- eller gasbilar idag, de bilar som 
ger lägst utsläpp. Sammantaget betyder 
detta att bilar som kan köras på alterna-
tiva bränslen sjunkit kraftigt i pris. Detta 
är olyckligt av flera skäl, men inget vi 
ensamma kan styra över. Målsättningen 
om 80 g/km 2015 kvarstår och vi kommer 
under 2012 att titta närmare på hur detta 
trots allt ska kunna nås. 

På lite längre sikt ser vi stora möjligheter 
med elbilar som kan ha noll utsläpp 
vid körning. Om de tankas med fossil-
fri el så är de ur klimatperspektiv ett 
mycket bra alternativ. OKQ8 var först 
med att 2011 erbjuda elbil som hyrbil, 
på stationen i Slussen i Stockholm. 
Ytterligare en placer ades i våras på 
den nya bensinstation en i Häggvik. 
Mer om Häggvik längre fram. Elbilar 
som hyrfordon är ännu så länge mycket 
av en testverksamhet men vi räknar 
med att kunna erbjuda det på allt fler 
anlägg ningar under de komman de åren. 
Även laddhybrider är en spänn ande 
möjlighet. Det är en kombination av 
hybrid och renodlad elbil som kan köras 
ett antal mil på bara el. Den laddas som 
en elbil men har olika lösningar med en 
förbränningsmotor som backup och för 
att ladda batterierna.  

Behöver du bil? 
Ibland ett bekvämt landsvägslok, ibland en liten och 
smidig stadslöpare, ibland en laståsna med skåp? 
Men kanske inte varje dag? Kolla in våra hyrbilar! 

Alltid nytvättade, fulltankade och miljöbilsklassade.

Ansök om kort! 
0 kronor i årsavgift

Bonus och återbäring 
Hög sparränta från första kronan

Banken är något som  
vi är stolta över. Eftersom 
det är mycket ekonomi 
i bilägande är vår mål
sättning att göra detta 
så enkelt, effektivt och 
prisvärt som möjligt. 
Kärnan i det vi erbjuder är ett mycket  
attraktivt betal- och kreditkort. Till kortet är 
knutet en mängd olika förmåner som ska 
göra livet med bilen lite enklare.

OKQ8 VISA har ingen årsavgift, har 
räntefri kredit upp till 45 dagar, hög  
sparränta på insatta pengar, återbäring 
på det du handlar på macken och bonus  
på det du handlar utanför macken. 

Det här är möjligt genom att vi inte är  
en bank utan har en bank. Syftet är 
inte i första hand att göra vinst på egen 
hand utan att bidra till hela OKQ8s 
erbjudande. Det går bra. OKQ8 VISA 
lansera des 2010 och var 2011 det 
snabb ast växande betal- och kreditkortet 

i Europa. Ett bevis på att kortet är riktigt 
bra är att OKQ8 VISA utnämndes som 
”Vinnare för familjen” i tidningen Dagens 
Nyheter i februari 2012 och som ”Bäst i 
klassen” i kate gor in ”Bonus” i Göteborgs-
Posten i mars 2012. 

Eftersom kortet är relativt nytt på 
markna den ägnades mycket energi 
under förra året åt att förbättra och 
utveckla rutiner, bland annat inom 
kredit- och bedrägeribevakning. Banken 
står under finansinspektionens kontroll 
och rappor terar regelbundet finansiella 
nyckeltal till dem. En trygghet för dig 
som kund är den höga kapitaltäcknings-
graden i kombination med den statliga 

insätt ningsgarantin. Alltså att det 
finns gott om egna pengar i relation till 
utlånade pengar. En situation som få 
banker kan erbjuda i dagsläget. 

För kommande år planeras flera nya 
produkter och tjänster, bland annat  
e-faktura och Bank ID. Dessutom  
hoppas vi kunna introducera en 
finansieringslösning för dem som 
reparerar bilen hos oss. Och lite 
längre fram ligger idéer om en enklare 
finansiering av begagnad bilköp. 

Bilen, banken och livet 

1,3
miljoner medlemmar.

Hyrbilisten
utsläpp cO2e för hela hyrbilsflottan 
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Väloljat och certifierat 
Vi tillverkar våra produkter i egen fabrik 
med full kontroll på hela processen, och 

kan bland annat erbjuda en hel serie 
biologiskt nedbrytbara smörjoljor.

nästa avfart

Drivmedlet

Petrolia 
producerar
Petrolia är en smörj 
medelsfabrik som tillverkar 
närmare 300 produkter för 
OKQ8s kunder. 
Det är alltifrån motor-, transmissions-, 
hydraul- och olika specialoljor till olika  
kemiska produkter som glykol, spolar 
vätska, alkylatbensin, tändvätska och 
naturavfettning. Alla sådana produkter 
vi säljer i eget namn kommer från 
Petrolia. Den största volymen säljs till 
företagskunder via vår direkt marknads-
division. Bolaget ägs till 81 procent av 
oss och till 4 procent av OK-förening ar.  
15 procent ägs av Lantmännen 
ekonomisk förening.

Fabriken ligger på Loudden i Stockholms 
hamn, på en plats där det har tillverkats 

smörjoljor sedan 1930-talet. Dessutom 
finns en anläggning i Söderfors, 
Uppland, som tillverkar många av de 
plastemballage som används. 

Petrolia är miljö- och kvalitetscerti fier ade 
enligt ISO 14001 och ISO 9001. 
Dess utom är företaget sedan 2004  
certifierat enligt arbetsmiljöstandarden  
OHSAS 18001. 

Under förra året sjösattes ett projekt 
för att energieffektivisera hela verk-
samheten. Målet är ambitiöst: att första 
halvåret 2012 ha minskat energi för bruk-
ningen med 20 procent jämfört med året 
innan. Fabriken renar sitt spill vatten i 
eget reningsverk och strävar efter att 
återvinna allt avfall och avveckla hälso- 
och miljöskadliga ämnen. 

Magnus cevung 
VD 

OKQ8 Bank

Fungerar era stationer som bank-
kontor, och vilka tjänster finns då 
tillgängliga?
Stationerna är i många fall kundens 
första kontakt med våra kort. Säljarna 
på stationerna har en viktig roll när 
det gäller att informera om vilka kort 
vi har och vad skillnaden är. Säljarna 
svarar också på frågor om hur korten 
fungerar t.ex. om bonus och åter-
bäring, eller hur hög ränta man får på 
insatta pengar. Kunden kan lämna in 
sin ansökan på våra stationer, som 
sedan skickas vidare till OKQ8 Bank. 
På våra stationer kan man också lösa 
in den bonuscheck som kommer  
kvartalsvis med OKQ8 VISA mot 
kontanter eller varor.

Per-Martin Roos
Chef Smörjmedel

OKQ8

Fråga & svar
Magnus, OKQ8 Bank:

Fråga & svar
Per-Martin, OKQ8:

Hur pass mycket energieffektivare 
blir en genomsnittlig bilmotor av 
att ha rätt sorts smörjolja?
Använder man syntetiska smörj-
medel framför mineraloljebase-
rade smörjmedel så kan man nå 
en energieffektivisering på upp till 
5,5 procent. Det inkluderar hela 
drivlinan, det vill säga motor, växel-
låda, slutväxel och differentialen. 
Motsvarande förbättringar i industri-
processer ger enorma besparingar 
för både ekonomi och miljö.
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Drivmedlet

Hållbarhetskriterier
OKQ8 är en stor inköpare, framförallt av drivmedel. Men vi 
köper också mycket annat. Bilistiska produkter som oljor, 
kemiska produkter, biltillbehör och annat som säljs till företag 
och på stationer är en stor del. Livsmedel och andra daglig-
varor, som säljs på stationerna och inte är till för bilen, är 
en annan del. Det mesta av det som köps tillverkas på en 
världsmarknad som lämnar en hel del i övrigt att önska när 
det gäller mänskliga rättigheter. 

Under 2011 infördes en uppförandekod med krav på 
mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrätt och anti-
korruptionsarbete i hela inköpsorganisationen. Dessa krav 
finns idag som del av alla avtal. Ännu så länge sker dock bara 

uppföljning på förnybara drivmedel. Under 2012 kommer vi 
att göra riskanalyser av inköp med målsättningen att utvidga 
uppföljningen till fler produktkategorier. 

Konkurrens
Vi verkar på en marknad med ett fåtal aktörer. I takt med att 
bilarna blir bränslesnålare är det dessutom en krympande 
marknad. Att konkurrensen och prispressen är stenhård är 
uppenbart. Allt detta gör att konkurrensrättsliga frågor står 
högt på agendan. Under 2012 kommer alla anställda som i 
sitt arbete har kontakt med våra konkurrenter att gå en  
utbildning om konkurrensrättsliga frågor. 

Av OKQ8s totala klimatpåverkan står det drivmedel vi säljer för den helt 
dominerande delen, nämligen 99,41procent. Därför är målsättningen att vara 
marknadsledande inom förnybara drivmedel vår kanske viktigaste uppgift. 

Innehåll:
Våra koldioxidutsläpp sid. 19
Förnybara drivmedel sid. 20
För den tunga trafiken sid. 21
Spårbarhet sid. 22

År 2011 bidrog verksamheten inklusive 
kundernas drivmedel till utsläpp av 
drygt 6,4 miljoner ton koldioxid vilket 
är en minskning med 3 procent jämfört 
med 2010. Detta beror i huvudsak på 
en minskad försäljning av bensin och 
eld ningsolja. Dock bidrar samtliga 
verk samhetsgrenar till minskningen 
av de totala utsläppen genom 
bland annat förbättrad elmix och 
energieffektiviseringar. Trafiken som 
helhet i Sverige bidrog till 19 miljoner 
ton koldioixid. Det är inte hållbart. Vi 
har ambitionen att leda utvecklingen 

mot hållbar bilism och drivmedlet är 
naturligtvis helt avgörande i det arbetet. 
Utmaningen är stor, men inspirer ande, 
och handlar bland annat om att fasa 
ut de fossila drivmedlen till förmån för 
drivmedel som varken bidrar till global 
uppvärmning eller skapar andra miljö- 
eller hälsoproblem. Vi kan inte göra det 
själva, men vi vill göra det vi kan. 

Nedan visar vi diagram på hur 
försäljningen fördelar sig mellan olika 
drivmedel och ingående ingridienser. 
Försäljning en av bensin minskar till 
förmån för diesel, E85 och biodiesel.

Anna N Stenströmer
Projektledare

 Logistik, OKQ8

Vad ser du för värde av ökad 
spårbarhet?
I dagsläget kan vi för de fossila 
drivmedlen endast följa upp de krav 
vi ställer i uppförandekoden ett steg 
tillbaka i produktionskedjan, men 
med ökade krav på spårbarhet kan 
vi visa att de krav vi ställer följs i alla 
steg: från råvaruuttag till slutanvänd-
ning. Genom de nya EU-kraven om 
med hållbarhetskriterier kommer 
vi att ha större möjlighet att ställa 
högre krav på spårbarhet och att 
leverantören ska ta ett större ansvar 
utanför den egna organisationen.  
Vår förhopp ning är att kunna visa 
att de krav som ställs i uppförande-
koden följs hela vägen från oljekällan 
eller odlingslotten till stationen.

Ulf Svahn
VD Svenska 

Petroleum och Bio-
drivmedel Institutet

Om du tittar i kristallkulan – hur 
ser fördelningen av drivmedels-
försäljningen ut 2030? 

Tack vare förbränningseffektivare 
motorer så har den totala efterfrågan 
minskat. Men förändringarna går 
långsammare än vi skulle önska. 
Bilflottan tar cirka 20 år att byta ut.  
Utmaningen på kort sikt blir låg-
inblandningen av förnybara 
bränslen. 

Elen har förstås börjat vinna mark. 
Men på drivmedelssidan står 
bensin och diesel för 75 procent av 
försäljningen. Etanol och hydrerade 
vegetabiliska oljor (HVO) utgör 
huvuddelen av de resterande 25 
procenten.  

Fråga & svar
Anna, OKQ8:

Fråga & svar
Ulf, SPBI:

Försäljning ingående ingredienser

Eldningsolja 4%
Ren RME 0%

Diesel exkl. 
FAME 39%

Bensin (ren)
50%

E85 (etanoldel) 2%
Bensin (för E85) 1%

Etanol (för låg- 
inblandning) 2%

FAME (för låg 
inblandning) 2%

Försäljning drivmedel

Eldningsolja 4%
Bensin 52%E85 3%

RME 0%

Diesel 41%

Drivmedel 99,41%
6 448 194 (2010: 6 624 410)

Kontor 1%
227

Logistik 34%
12 765

Produktion 6%
2 355

Tjänstebil 1%
500

Station 41%
15 485

Hyrbil 17%
6 584

* Utsläppen från flyg och hotellnätter, transporter av varor till stationer andra än drivmedel, 
samt utsläppen från franchise-stationer och IDS stationer finns inte med i beräkningen.

Totala utsläpp inklusive drivmedel (ton CO2e)* 2011

Våra koldioxid-
utsläpp

Bensin 1 205
Diesel 1 011
Lätta eldningsoljor  95
Etanol 105
SMOL 48
Total  2 464 (2 507)
(Tusentals m3)
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Snabbladdning 5 km?
Vi jobbar för ett stationsnät som 

möjliggör att köra sträckan 
Stockholm – Malmö utan avgaser.

Vårt ledarskap inom 
klimathänsyn handlar om 
flera saker. 
Det mest synliga är kanske att vi var 
först i Sverige med E85 och först i 
Sverige med verifierat hållbar etanol 
samt att vi är störst i Sverige på fordons-
gas. Men det är faktiskt inte det som  
ger den största klimateffekten. Inte  
ännu så länge i alla fall. 

Det finns idag nästan 5 miljoner bilar 
i Sverige. Av dessa är runt 500 000 
miljöbilsklassade. En stor del – det 
senaste året en överväldigande 
majo ritet – av dessa är diesel eller 
bensinbilar. Andelen fordon som idag 
körs på enbart förnybara drivmedel är 
fortfarande marginell. Vi hoppas att 
det är en andel som på sikt kommer att 
öka. Om lösningen stavas anpassade 
motorer och drivlinor kommer föränd-
ringen att ta tid. En svensk bil rullar idag 
på gatorna 17–18 år innan den skrotas.

Under tiden jobbar vi med så kallad låg-
inblandning. Det innebär för personbilar 
att etanol blandas i den vanliga bensinen 
(B95) och rapsolja (RME) i dieseln. 
Under 2011 genomfördes en ökning av 
inblandningen av RME i vår diesel till 7 
procent. Ökningen gäller endast våra 
egna depåer. Det betyder mins kade 
koldioxidutsläpp på 4,5 miljoner kilo per 
år. Sedan tidigare är inblandningen av 

etanol i bensinen 5 procent. Båda dessa 
siffror skulle gå att öka, men inte utan att 
öka priset. Idag saknas betalningsviljan 
och skattelättnader. Möjligheter att öka 
inblandningen av förnybara råvara  
beror även på de skatteregler som gäller. 
OKQ8 för diskussioner med finans-
departementet kring skattebefrielse  
för dieselersättning. Det skulle möjlig-
göra helt andra nivåer och därmed 
klimat effekter. 

I framtiden är det troligt att våra bilar 
kommer att drivas av annat än fossila 
drivmedel, och den utvecklingen vill 
OKQ8 leda. Utöver låginblandning jobbar 
vi med att på bästa sätt kunna erbjuda en 
palett av alternativa drivmedel. 

Biogas har förutsättningar att vara ett 
mycket bra bränsle ur både klimat-  
och utsläppssynpunkt och vi ser därför 
satsningen på gas som viktig. Fordons-
gas, som enligt OKQ8s definition 

innehåller minst 50 procent biogas är 
ett steg i rätt riktning. 44 stationer för 
fordons gas, varav 18 i sam arbete med 
E.on, gör oss ledande när det gäller gas. 
Tyvärr har utbygg nads  takten sänkts 
något på grund av marknadens problem 
med att få fram bio gas. Under budgetåret 
2012/13 plan e ras ytterligare fem 
anlägg ningar på OKQ8-stationer främst 
i Stockholms- och Göteborgsområdet. 
Tillsammans med E.on planeras även 
en anläggning med flytande gas som 
vi bedömer vara ett starkt alternativ till 
diesel för den tunga trafiken. 

Ren biodiesel, så kallad RME, erbjuder vi 
idag vid pump på ett tiotal stationer. 

För biodiesel och etanol jobbar vi 
kontinuerligt med att öka tillgängligheten. 
Vi är idag en av de största aktörerna 
på etanolsidan med 470 stationer som 
erbjuder E85.   

Förnybara drivmedel  

gröna 
korridorer 
Nu tar vi första steget för att elektrifiera 
det svenska vägnätet. För att nå våra 
mål om förnybara drivmedel behöver vi 
tillhandahålla alla typer av alternativa 
drivmedel. OKQ8 tror att elbilar och så 
kallade laddhybrider kommer att spela 

en viktig roll i framtidens fordonsflotta. 
Men för att möjliggöra det behövs 
infrastruktur, inte minst för snabb-
laddning. Därför inleddes under 2012 
ett samarbete med Siemens för att vi 
tillsammans ska utveckla ny teknik och 
nya affärsmodeller för snabbladdning 
på våra stationer. Vi kommer tillsam-
mans att utvärdera möjligheterna att till 
år 2015 elektrifiera sträckan Stockholm 
– Göteborg – Malmö – Stockholm. 

Snabbladdningsstationer längs dessa 
vägar kan möjliggöra långväga resor 
med elbil mellan de tre största städerna 
i Sverige och vidare ut i Europa. Det 
bästa är att det skulle sänka tröskeln för 
elbilsköpare och öka möjligheterna för 
en storskalig introduktion av elfordon 
på den svenska marknaden. Vi ser 
fram emot att redovisa hur det går. 

KnEg – med målet att 
halvera cO2-utsläppen
OKQ8 är medlemmar i KNEG – 
Klimatneutrala Godstransporter 
på väg – med målet att halvera 
CO2-utsläppen från medlemmarnas 
organisationer till år 2020. Syftet 
med samarbetet är att visa hur 
klimatpåverkan från de vägburna 
gods transporterna i Sverige kan 
minskas genom olika åtgärder. 
Arbetet är främst inriktat på 
effektivare transporter, effek tivare 
bränsleproduktion, effektiv are fordon 
och utökad användning av för nybara 
bränslen. Andra medlemmar är stora 
lastbilstillverkare, speditionsföretag, 
myndigheter och kommunala bolag. 
Ta gärna en titt på www.kneg.org.

IDS är OKQ8s 
servicekoncept för den 
tunga yrkestrafiken i  
Sverige och Europa.
IDS finns i 21 länder, med över 85 
dieselanläggningar i Sverige och drygt 
600 anläggningar i Europa. Samtliga 
anläggningar är dygnet-runt-öppna 
automatstationer med höghastighets-
pumpar, väl tilltagna svängutrymmen, 
hög frigång och rejäla in- och utfarter. 
Vissa av stationerna är så kallade Truck 
Centers med utökat serviceutbud med 
till exempel vilorum, dusch, internet och 
tvättmöjligheter.

Även för den tunga trafiken ska det 
vara möjligt att tanka drivmedel med 
lägre miljöpåverkan. All diesel som 
säljs från pump innehåller 5–7 procent 
låginblandad RME. Som ett led i att 
driva utvecklingen för en mer hållbar 
tung trafik är OKQ8 del av projektet 
CleanTRUCK. Samarbetet sker med 

aktörer som Stockholms stad, Aga 
Gas och Volvo Trucks. I september 
2010 öppnades den första publika 
anläggningen för ED95 som är ett väl 
beprövat etanolbränsle för dieselmotorer. 
Förutom att etablera stationer för 
förnybara drivmedel för tung trafik så 
testar projektet också olika typer av 
miljöanpassade lastbilar och metoder  
för att på olika sätt minska miljöpåverkan. 
Allt från kväve i däcken till nya typer av 
kylaggregat testas och utvärderas.

transporter
Vi har en målsättning att köra våra egna 
tankbilstransporter med minsta möjliga 
miljöpåverkan. Logistikavdel ningen  
gör regelbundet genomgripande miljö-
utredningar av hela verksamheten. Den 
senaste genomfördes 2009 och visade 
på minskad miljöpåverkan jämfört med 
tidigare utredningar, bland annat hade 
utsläpp av kolväten från depåer halv-
erats sedan 2006. 

Depå
OKQ8 har åtta egna depåer i: Gävle, 
Karlstad, Halmstad, Malmö, Stockholm, 
Sundsvall, Västervik och Västerås. 
Malmö- och Gävledepåerna är uthyrda 
till andra aktörer, och Karlstad-depån 
är inaktiv. Genom samarbetsavtal med 
andra depåägare har OKQ8 tillgång 
till ytterligare 14 depåer. Förekomsten 
av markföroreningar har översiktligt 
kartlagts tidigare på samtliga depåer 
i drift. Vid åtta av dessa depåer har 
föroreningar påvisats. Föroreningarna 
har historisk bakgrund då oljeprodukter 
har hanterats på dessa depåer i många 
år med en säkerhetsnivå som tidigare 
inte nådde upp till dagens standard. 
Sanering genomförs för närvarande 
vid en depå, och avsätt ningar för 
saneringskostnader har redo visats. 

För den tunga trafiken

http://www.kneg.org
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E85 D 95
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     Utvinning          Transport           Raffinering           Handel på råvarubörs. Här kommer OKQ8 in i bilden. Vi är enbart distributörer  
av olje- och biodrivmedelsprodukter och har ingen egen produktion.          Lagerhållning i depå.          Distribution          
     Försäljning

1
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För att kunna prata om 
hållbara bränslen och 
arbeta för minskade 
koldioxidutsläpp måste 
man veta var råvaran 
kommer ifrån och sedan 
ha kontroll på hela 
värdekedjan fram till 
pumpen, eller eluttaget.  
Som ett av de första bolagen i Sverige
fick OKQ8 under 2011 klartecken från 
Energimyndigheten att företaget uppfyller 
den nya lagen om hållbarhetskriterier för 
förnybara drivmedel. Det betyder att vi 
nu kan säkerställa både att produkterna 
innebär minst en 35-procentig minskning 
av växthusgasutsläpp, och att odling 
av råvaran inte förstör andra viktiga 
resurser eller biologisk mångfald.  
I många fall ligger vi mycket bättre till. 
Den genomsnittliga utsläpps minsk ning-
en för etanol låg under 2011 på  
50 procent. 

Vi tror att vi kan komma ännu högre.   
Mycket av arbetet under 2011 gick ut på 
att få detta på plats. Att genomföra en 
genomgripande utredning av inköp, och 
utveckla och implementera ett system 
för att ställa och följa upp krav på socialt 
och miljömässigt ansvar innebär att vi nu 
har kontroll på ett helt annat sätt än vi haft 
tidigare. De första revisionerna av leve-
rantörer i Europa gjordes under förra året 
och kommer att fortsätta under 2012.  

Utvinning, produktion och distribution av 
både fossila och icke-fossila drivmedel 
är komplexa processer som, särskilt på 
den fossila sidan, har en historia av att 
inte vara särskilt transparenta. Nu vill vi 
ta nästa steg och få bättre kontroll också 
på de fossila drivmedlen. Idag går det 
inte att i detalj spåra bensin eller diesel 
hela vägen tillbaka till källan. Det vi vet 
är att huvuddelen av våra fossila driv-
medel under 2011 kom från Ryssland, 
med Nordsjön på andra plats. 

Under 2012 kommer nya krav från EU 
på fossila drivmedel att introduceras 
vad gäller beräkning av växthusgaser 

och ursprung. De nya bestämmelserna 
innebär att vi ska rapportera till Energi-
myndigheten om total volym leve rerade 
mängder, drivmedlens ursprung samt 
utsläpp av växthusgaser. Detta är något 
som vi stödjer och vi hoppas att det 
kommer att underlätta möjligheterna till 
ökad spårbarhet. Vi kommer att utreda 
möjligheterna att ställa hållbarhetskrav 
även på de fossila bränslena, precis 
som vi idag gör på de förnybara.

Spårbarhet

     Odling. RME görs av raps. Etanol görs av majs, vete eller sockerrör. Största leverantörsländer 2011 var för RME Danmark och 
Ukraina, och för etanol Spanien, Frankrike och Sverige.          Transport          Produktion          Transport            Lagerhållning i depå. 
Här kommer OKQ8 in i bilden i vissa fall.          Distribution          Försäljning          Växande biomassa tar upp koldioxid.

1
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2 3 4 5
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Spårbarhetskedjan:    
fossila bränslen

1 2 3

4

6

5

78

Spårbarhetskedjan:    
biobränslen

Sveriges första 
hållbarhetsbesked
Tilldelades OKQ8 av
Energimyndigheten. nästa avfart

Stationen

Fördelning av råvara och ursprung 
för biodrivmedel (etanol), 2011

Sockerrör 7%
Costa Rica
Guatemala

Vete 16%
Storbritannien  
Tyskland  
Danmark  
Sverige  

Rågvete 1%
Sverige

Sockerbeta 5%
Frankrike

Korn 1%
Sverige

Majs 71%
Serbien  
Spanien  
Frankrike  
Storbritannien  

Ungern  
Tyskland  
Ukraina  
Rumänien  
Brasilien 
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Stationen

Bilvård med mervärde
Automattvätta bilen, bättre för 

miljön, enklare för dig, skonsamt 
för din bil. 

Stationen. Ett drivmedelsbolags hjärta. Ansiktet utåt och det som de flesta 
förknippar med företaget. Och stationerna är precis så viktiga. Här möter vi 
kunderna och säljer många av våra produkter, till privatbilister, företagskunder 
och till den tunga trafiken via IDSstationerna. 

Vi har idag 378 bemannade stationer, från Kiruna i norr  
till Trelleborg i söder. 150 av dessa drivs av oss själva, lika 
många av franchisetagare, och 75 stationer drivs av fristående 
OK-föreningar. Dessutom finns 157 egna automatstationer, 
41 föreningsdrivna automater och ytterligare 165 automat-
stationer i samarbete med Volvohandlarnas kedja Tanka.  
För dig som kör lastbil eller lång tradare har vi längs de stora 
transportlederna 85 dygnet-runt-öppna IDS-automatstationer.  

Hållbarhetsarbetet blir verklighet på stationerna. Vi är stolta 
över att kunna erbjuda flest tankställen med alternativa 
drivmedel i Sverige. Men det är bara början. I januari 2012 

öppnades vår drivmedelsstation i Häggvik norr om Stockholm. 
Anläggningen visar hur vi ser på framtiden. En kombination  
av attraktiva och lättillgängliga möjligheter att tanka fossilfritt, 
hyra fossilfritt och köpa miljöanpassade produkter. Och ett 
stort fokus på själva anläggningen, byggd för att kunna drivas 
med minsta möjliga miljöpåverkan. 

I februari presenterades också nästa stora satsning på 
alternativa drivmedel. I samarbete med Siemens bygger vi  
ut infrastrukturen för snabbladdning av elbilar. Första steget är  
att elektrifiera europavägarna mellan Stockholm, Göteborg  
och Malmö.

Biltvättar 
Det är mycket bättre att tvätta bilen 
i en automattvätt eller på en tvätta-
själv-anläggning än hemma på gatan. 
I flera kommuner är det ett lagbrott 
att tvätta bilen hemma. Det viktigaste 
skälet till att tvätta på station är att 
gifter och tung metaller från smutsen 
i en tvätt anläggning tas omhand med 
oljeavskiljare och reningsverk istället för  
att rinna ner i dagvattnet och vidare ut  
i sjöar och vattendrag. 

Men självklart är även tvättmedel, 
avfettning och andra bilvårdsprodukter 
viktiga, och skillnaderna i miljöprestanda 
är stora. Målsättningen är att alla våra 
250 biltvättar enbart ska använda sig av 
Svanenmärkta kemiska 
produkter. Förra året 
nådde vi 75 procent. 
2012 siktar vi på att  
nå målet 100 procent.  

En OKQ8-station är ett ställe där du 
kan köpa produkter och tjänster till dig 
och din bil som underlättar llivet. Det 
innebär både livsmedel, musik och 
tidningar, och motorolja, glykol och  
reservdelar. På många stationer kan  
du också tvätta bilen, själv eller i auto-
mat, och reparera och underhålla den, 
själv eller på verkstad. 

Vår målsättning är att det ska vara så 
enkelt som möjligt att välja produkter 
och tjänster. ”För hela livet med bilen” 
helt enkelt.

– Det ska vara lätt att plocka natur-
avfettningen från hyllan och kanske 
bryta invanda mönster, säger Andréa 
Haag, hälsa-, miljö- och säkerhetschef 
på OKQ8. Samma tankar gäller på 
alla områden. Bilverkstaden ska 
rekommendera lättrullande däck utan 
farliga oljor, hyrbilarna ska ha högsta 
miljö prestanda och den tunga trafiken 
ska ha attraktiva miljöalternativ. Och 
så vidare. 

Vår detaljhandelsverksamhet är 
en stor aktör på marknaden. 4 000 
anställda* och 100 miljoner kundbesök 
per år. Vi jobbar på att öka andelen 
försäljning av hållbara alternativ, och 
har en målsättning om 10 procent av 
totalen år 2020. Med hållbara alternativ 
menar vi dels miljömärkta produkter 
som Svanen, KRAV eller Bra Miljöval, 
och dels våra egna miljöalternativ. 

Gott kaffe är viktigt och just vårt kaffe 
är både rättvise- och KRAV-märkt och 
dessutom spårbart ända ner till bönans 
ursprung. Garanterat ekologiskt alltså. 

Vi kommer under 2012 att ta fram 
kriterier för våra egna produkter med 
målsättningen att OKQ8s varumärke 
ska kunna kvala in som ett lång-
siktigt hållbart alternativ. En annan 
målsättning vi kommer att följa upp är 
att vi alltid ska vara bäst i branschen. 
Det mäter vi som andelen omsättning 
av miljömärkta produkter. 

Steg på vägen

24    OKQ8 Hållbarhetsredovisning 2011

Ett SMARt-
are OKQ8
Ett internt projekt inleddes under 2010 
under namnet SMART. Syftet med 
SMART är främst att mäta långsiktig 
uthållighet istället för kortsiktiga 
ekonomiska resultat. SMART 
säkerställer att goda ekonomiska 
resultat inte sker på bekostnad av  
dålig stationsdrift. SMART är också 
ett index bestående av 11 olika 
komponenter som mäter de viktigaste 
aspekterna för en stations framgång. 

Innehåll:
Steg på vägen sid. 25
En god granne  sid. 27
Häggvik 
– framtidens station sid. 28

Sortiment

*Inkluderar både egen regi och franchisetagare.
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Läget ser ut så att vissa 
mindre stationer inte är 
lönsamma och därför 
måste läggas ned. 
Det är naturligtvis alltid ett svårt beslut 
att ta och vi vill genomföra avvecklingen 
där det är rimligt. Ett stort ansvar handlar 
om sanering av mark. OKQ8 har efter en 
större upphandling tecknat nya ramavtal 

som omfattar undersökningar och 
sane ringar av nedlagda bensinstationer. 
2012 beräknar vi att genomföra rivningar 
och saneringar för runt 20 miljoner 
kronor. OKQ8 avsätter dessutom varje  
år ett lika stort belopp till SPIMFAB (SPI 
Miljösaneringsfond AB) för sanering  
av äldre nedlagda bensinstationer 
(1969–94) där branschen tagit ett  
gemensamt ansvar.

En god granne

Säkerhetsarbetet på OKQ8 är fokuserat 
på att förebygga och begränsa 
olyckor. Vi strävar efter att undvika 
negativ påverkan på människor, 
miljö och egendom och arbetar aktivt 
med förbättringar, avvikelser och 
incidenthantering för att undvika att en 
olycka ska uppstå. För att minimera 
konsekvenserna om en olycka inträffar 
är även de skadebegränsande 

aspekterna viktiga delar inom 
exempelvis utbildning, underhåll och 
investeringar i teknik och material. 
Det finns rutiner för riskbedömning av 
ordinarie verksamhet som genomförs 
regelbund et, riskbedömning vid 
förändring och riskbedömning inom 
olika projekt. All verksamhet bedrivs i 
nära samverkan med olika myndigheter, 
grannar och andra intressenter. 

Vårt säkerhetsarbete

Byggnader

göran Persson
Manager  

Infrastructure & Cities 
Sector, Siemens

Elektrifiera OKQ8s stationsnät 
låter som en härlig utmaning.  
Hur bidrar Siemens till ökad  
efterfrågan på elbilar?
Gröna lösningar och hållbarhet är 
en del av Siemens strategi och när 
det gäller elbilar så utvecklar
Siemens produkter för att elektri-
fiera bilar, exempelvis elmotorer 
och drivlinan till elbilar. Med större 
tillverkningsserier på elbilar kommer 
priset att vara attraktivt och elbilen 
kommer att vinna marknad jämfört 
med dagens konventionella bilar.

Får vi el producerad av förnybara 
energikällor när vi laddar våra 
elbilar? 
Det styrs av elleverantören men 
förhoppningsvis levererar de el från 
ett Siemens vindkraftverk.

Stationerna står för en stor del av  
energi användningen och närmare 
hälften av koldioxidutsläppen. Energi-
effektivisering och att använda förnybar 
energi för uppvärmning och drift blir där-
för centrala delar av hållbarhetsarbetet. 

Under 2006 inleddes ett arbete med att 
fasa ut oljeeldning för uppvärmning av 
stationer. Arbetet har gått långsammare 
än vi hoppats och det finns stationer som 
ännu inte gått över till bättre alternativ ur 
miljömässig och ekonomisk synpunkt. 
Genom planering och utvärdering hoppas 
vi kunna skynda på processen med ut-
byte av uppvärmningslösningar framöver. 

Bygget av stationen i Häggvik har gett nya 
kunskaper och mersmak. Ett exempel är 
att vi under 2011 beslutade att använda 
LED- och lågenergibelys ning i alla nya 
byggnadsprojekt. Många av butikerna 
kommer under kommande år att fräschas 
upp med ett nytt koncept där miljöprestan-
da kommer att vara en viktig del. 

En målsättning är att alla stationer har 
effektiva styrsystem.

Stationer som säljer mer än 1 miljon 
liter drivmedel eller fler än 5 000 tvättar 
per år är anmälningspliktiga och kräver 
tillstånd enligt miljöbalken.

Bäst
tillgänglighet 

i Sverige

820
stationer 
i Sverige

Välkommen in! 
Våra stationer värms  
snart utan olja och har  
lågenergibelysning.

Fråga & svar
Göran, Siemens:

Julie chatterjee
 Chef Tjänste-

organisationen
OKQ8

Varför ska företagskunden välja 
OKQ8 framför era konkurrenter?
Som ansvarig för de bilistiska 
tjänsterna på OKQ8 skulle jag nog 
säga det kompletta utbudet av tvätt-, 
hyrbils- och verkstadsservice. Med 
möjligheten att tvätta själv eller att 
använda automattvätt med Svanen-
märkta kemikalier så ger vi våra 
kunder valmöjligheter för att skona 
miljön. Hela hyrbilsflottan för person-
bilar kommer under 2012 att leva 
upp till miljöbilsdefinitionen. 

Fråga & svar
Julie, OKQ8:
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För hela livet med bilen
”Det ska vara lätt 

att göra rätt!”

Den 13 januari 2012 invigdes 
framtidens drivmedelsstation.  
Det är en anläggning med minimal 
miljöpåverkan och där hållbarhet löper 
som en röd tråd inifrån och ut.
Solpaneler och regnvatten till biltvätt, solceller för elproduktion, 
snabbladdning av elbil, grästak och ekologiska livsmedel. Det 
är en framtidsvision vi gillar och vi skulle kunna skriva en hel 
bok bara om Häggvik. Men det ska vi inte göra. Det viktigaste 
med Häggvik är att visa vad som går att göra. Både för oss 
själva och för dig. 

Stationens byggnad är optimerad med maximal användning  
av hållbara material för att drivas med minsta möjliga 

miljöpåverkan. Stommen är byggd av limträbalkar, ett förnybart 
material som är mindre energikrävande än stål. Väggarna är 
isolerade med stenull som är ett naturligt material tillverkat 
av mineral-fiber med hög återvinningsgrad. Resultatet av 
ansträngning arna är en halvering av energiförbrukningen 
jämfört med en vanlig drivmedelsstation. Driften övervakas 
noggrant för att säkerställa att stationen fungerar enligt plan 
även i praktiken. 

OKQ8 är med Häggviksanläggningen det första drivmedels-
bolaget i Sverige som erbjuder laddstolpar avsedda för snabb-
laddning av elbilar. De får sin energi via bergvärme och  
solceller fästade på delar av stationstaket. Från start finns  
fyra laddplatser. Förberedelser har gjorts för ytterligare fyra. 
Det finns även möjlighet att hyra elbil. 

Kostnaden för att bygga OKQ8 Häggvik var högre än för 
andra stationer, men från hållbarhetssynpunkt finns ingen 

Häggvik
– framtidens station

•  Snabbladdstolpar för laddning av 
elbilar och möjlighet att hyra elbil. 

•  Limträbalkar som ersätter stål-
konstruktion och sedumtak för 
jämnare energianvändning.

•  Etablerade alternativa bränslen på 
marknaden: fordonsgas, E85,  
100 procent RME och låginblandad 
B95 och diesel.

•  Förnybara byggmaterial.

•  Energisnål byggnad, med  
bergvärme och frikyla: certifierbar 
enligt LEED och Green Building och 
Miljö klassad Byggnad. 

•  Enbart Svanenmärkta tvättkemikalier 
i biltvätten och Tvätta-Själv.

•  Enbart ekologiska mejerivaror och 
Fairtrade- och KRAV-märkt kaffe.

•  Svanenmärkt spolarvätska,  
naturavfettning och andra produkter  
i sortimentet.

•  LED- och lågenergibelysning.

•  Freonfri anläggning: CO2 och propan 
används som köldmedier för livsmedel. 

Det blir inte lättare än så här att ta 
miljöansvar som bilist. Förhoppningen 
är att vi kan bidra till att skapa nya 
beteenden genom att locka kunderna 
till mer hållbara alternativ.

annan utväg. Vi är övertygade om att stationen, som i princip 
blir självförsörjande energimässigt, kommer att bära sig 
ekonomiskt på sikt. 

På lång sikt vill vi att alla stationer i minsta möjliga utsträckning 
ska påverka omgivningen negativt. Planen för de närmaste 
åren är att sprida så många som möjligt av de inno vationer  
och smarta lösningar, som testas och fungerar bra i Häggvik, 
till fler stationer – både befintliga och planerade. 

några av höjdpunkterna på anläggningen:
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GRI innehålls-
förteckning

Indikator Beskrivning Kommentar Sidhänvisning
Strategi och analys

1.1 Vd-ord 3
Organisationsprofil 6, 8–11

2.1 Organisationens namn 5
2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna De främsta varumärkena är IDS, OKQ8, Q8 Oils. 14, 15, 16, 20, 

21, 24, 25 
2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint 

ventures
OKQ8 AB, Arithma Shared Service AB (100%-ägt), OKQ8 Bank AB (100%-ägt), 
Petrolia AB (81%-ägt) och OKQ8 Marknads AB (80%-ägt)

5

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Stockholm
2.5 Antal länder som organisationen har verksamhet i Endast Sverige
2.6 Ägarstruktur och företagsform www.okq8.se/omokq8/omokq8/organisation 

2.7 Marknader som organisationen är verksam på Sverige med undantag för smörjmedels-avdelningen som exporterar i huvudsak 
till Finland, Norge och Danmark. Kunden kan vara privatperson, företagskund 
eller myndighet.

2.8 Organisationens storlek 8, 10 och 19
2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Inga väsentliga förändringar har skett under verksamhetsåret 2011/12
2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden Branschvinnare i Sustainable Brands. Årets oljebolag och Stora lönepriset.   

Läs mer på: www.okq8.se/omokq8/omokq8/press/pressmeddelanden
4 och 15

Information om redovisningen
3.1 Redovisningsperiod 1 mars 2011 – 29 feb 2012 2
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Detta är den första. Publicerad 2 maj 2012. 2
3.3 Redovisningscykel Ettårig 2
3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll 2
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen Med hjälp av intressentenkäter, rådgivare och andra redovisningar i branschen 

har innehållet definierats.
6 

3.6 Redovisningens avgränsning OKQ8 AB med dotterbolag och Joint Ventures, inklusive samtliga 
affärsområden. Leverantörer är inte inkluderade i denna redovisning av skäl 
som framgår på sid 18, 20, 22 och 23.

3.7 Eventuella begränsningar för redovisningens omfattning och 
avgränsning 

Begränsningen ligger i möjligheten att redovisa leverantörernas 
hållbarhetspåverkan. Målet är att detta ska kunna göras men i dagsläget  
är det svårt att veta mer exakt när det kan ske. 

3.8 Princip för redovisningen av dotterbolag m.m. Grundprincipen är relevant. Läs sammanställningen på www.okq8.se/privat/
miljo/miljoochhallbarbilism/vartmiljoarbete 

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i 
tidigare redovisningar, och skälen för sådana förändringar 

Inte applicerbart eftersom detta är OKQ8s första hållbarhetsredovisning.

3.11 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående 
redovisningsperiod 

Inte applicerbart eftersom detta är OKQ8s första hållbarhetsredovisning.

3.12 GRI-index 30–31
Styrning åtagande och intressentrelationer

4.1 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 8
4.2 Beskriv huruvida styrelseordföranden också är verkställande direktör Vd ingår i styrelsen men är inte ordförande. 8
4.3 För organisationer som endast har en styrelsenivå, ange antalet 

medlemmar inom denna som är oberoende och/eller inte ingår i 
företagsledningen samt hur organisationen definierar ”oberoende”.

Inte applicerbart på OKQ8.

4.4 Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med 
rekommendationer eller vägledning till styrelsen eller 
företagsledningen.

Aktieägarna sitter i styrelsen. De båda ägarna har lika representation i styrelsen 
och styrelsens ordförande har inte utslagsröst. Det innebär att om de båda 
sidorna har olika syn i en fråga så måste man hitta en kompromisslösning.                                                                                       
Medarbetarna har möjlighet att påverka genom att skriva i fritextfält i Nöjd Med-
arbetare under sök ningen,genom medarbetarsamtal, exitsamtal, och bidra med 
synpunkter i OKQ8:s interna tidning Oqtan. Dock finns ingen formell väg till hela 
styrelsen.

4.14 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Kunder (företag), myndigheter, kommuner, regeringen, leverantörer, miljö-
org anisa tioner, människorättsorganisationer, konsumentorganisationer, 
näringslivsorganisationer, fackföreningar, ägare, långivare, grannar (till stationerna).

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. OKQ8:s viktigaste intressenter är de grupper som i störts utsträckning berörs 
av och/eller påverkar företagets verksamhet, såsom medlemmar, kunder, 
intresseorganisationer, myndigheter och leverantörer, samt har ett uppfattat 
intresse av att bidra till OKQ8:s hållbarhetsarbete. Identifiering av intressenter 
ska ske utifrån följande:
1)  Vilka aktörer berörs av och/eller påverkar företagets verksamhet i störts 

utsträckning?
2) Har dessa intressenter ett intresse av att bidra till OKQ8:s hållbarhetsarbete?
3) Är dessa intressenters arbetsmetoder förenliga med OKQ8:s värderingar?

Vi redovisar     
enligt internationell standard
Årets redovisning omfattar räkenskapsåret 1 mars 2011 till  
29 februari 2012. Vi har valt att redovisa enligt GRI-ramverkets 
tillämpningsnivå C (G3). En redovisning som följer Global 
Reporting Initiatives (GRI) internationella ramverk för 
hållbarhetsredovisningar ska leva upp till ett flertal principer 
som handlar om redovisningens innehåll och kvalitet. Till 

exempel ska både framgångar och motgångar redovisas, 
innehållet ska inte vara vilseledande men visa på de viktigaste 
hållbarhetsfrågorna och vara jämförbar med andra GRI-
redovisningar. Årets redovisning är inte granskad av tredje 
part. Ambitionen är dock att det ska göras när vi blivit lite 
varma i kläderna. 

Fullt ut redovisadDelvis redovisad

Indikator Hållbarhetsstyrning och resultatindikatorer Kommentar Status Sidhänvisning
Ekonomi

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, 
rörelsekostnader, ersättning till anställda, gåvor och andra 
samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betalningar till 
finansiärer och regeringar.

8

EC2 Finansiell påverkan, samt andra risker och möjligheter för 
organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen.

2–29

Miljö
EN2 Återvunnet material i procent av materialanvändning Etanol och RME. 19, 22 och 23
EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 9
EN4 Indirekt energianvändning 9
EN5 Minskad energianvändning genom sparande och 

effektivitetsförbättringar
16, 19, 26, 28 
och 29

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är 
energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi, samt 
minskningar av energibehovet som ett resultat av dessa initiativ.

20–22

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning  samt uppnådd 
reducering.

16, 19, 26, 28 
och 29

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 14 och 19
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd 

minskning
19, 20, 21, 28 
och 29

EN23 Antal och volym av väsentligt spill Ett spill. En incident då en tankbilsförare fyllde diesel i fel tank hos 
en kund och ca 800 liter kom ut i mark och vatten. Föraren dömdes 
till dagsböter och OKQ8 en företagsbot om 100 000 kronor. 

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster samt 
resultat härav.

16, 25, 27, 
28, 29

EN28 Böter och andra sanktioner till följd av brott mot miljölagstiftning och 
bestämmelser.

Se EN23.

Arbetsvillkor och arbetsmiljö
LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning, per åldersgrupp, 

kön och region.
10

LA4 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal. 100%. 
LA7 Omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar och sjukfrånvaro. Inga dödsfall. 10–11

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning nedbruten på 
kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra 
mångfaldsindikatorer.

11

Mänskliga rättigheter
HR2 Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har 

granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt 
vidtagna åtgärder.

58 % av OKQ8:s  leverantörer av drivmedel har blivit granskade. 
Underleverantörer ej inräknat. Vidare, de granskade leverantörerna 
utgör leverantörer av biodrivmedel och som motsvarar en liten del 
av den totala försäljningen av drivmedel.

HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder
Samhälle

SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen 
för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av 
konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet.

Inga juridiska åtgärder har vidtagits mot OKQ8. 18

SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner 
mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser.

Inga betydande böter eller icke-monetära sanktioner har  
tilldömts OKQ8. 

Produktansvar
PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inkl. resultat från kundundersökningar 13
PR7 Antal fall där bestämmelser och frivilliga koder gällande 

marknadskommunikation inte följts
Inga fällningar av Marknadsdomstolen eller 
Reklamombudsmannen.

PR9 Betydande bötesbelopp för brott mot gällande lagar och regler 
gällande tillhandahållandet och användningen av produkter  
och tjänster.

Inga brott mot gällande lagar och regler avseende tillhandahållandet 
och användningen av produkter och tjänster har ägt rum. 

www.okq8.se/privat/miljo/miljoochhallbarbilism/vartmiljoarbete
www.okq8.se/privat/miljo/miljoochhallbarbilism/vartmiljoarbete
www.okq8.se/omokq8/omokq8/press/pressmeddelanden
www.okq8.se/omokq8/omokq8/organisation
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