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I det här dokumentet redogör vi för avsiktliga avgränsningar, uppgiftsmässiga begränsningar och 
andra uppgifter som påverkar det slutgiltiga nyckeltalet och förståelsen för det. 

 

  

Nyckeltal Avgränsningar/Begränsningar 
Energianvändning och växthusgasutsläpp  
- Egen verksamhet 

• Omfattar ej franchisetagare eller 
ekonomiska föreningar 

• Omfattar ej IDS anläggningar 
• Omfattar ej transporter av 

servicehandelsprodukter till 
bemannade stationer. 

• Utsläppen från flyg, hotellnätter och 
persontransport är ej med i 
redovisningen. 

• Emissionsfaktorer verifierade av tredje 
part har använts. 

• Omfattar ej energianvändning från 
bergrum Djurgårdsberg. 

• Tjänstebilar omfattar både körning i 
företagets regi och privat. Körning i 
egen bil för företaget är inte inkluderat i 
beräkningar. 

 
Energianvändning och växthusgasutsläpp  

- Drivmedel 
• Beräkningen omfattar hela 

produktionskedjan. 
• Emissionsfaktorer verifierade av tredje 

part har använts. 
 

 Omfattning av skador för anställda och 
samarbetspartners i Sverige. 

Omfattar stationer i egen regi och 
samarbetspartners (franchisetagare, 
föreningar inom detaljhandel och åkerier inom 
logistik.) 

 Ange om uppgifterna omfattar mindre 
skador(första hjälpen-nivå). 

Nej 

Omfattning av arbetsrelaterade sjukdomar 
för anställda  i Sverige. 
 
  

Omfattar endast stationer i egen regi. 



 

 

Nyckeltal Avgränsningar/Begränsningar 
LWC Förlorade dagar pga skador och 
arbetssjukdomar  

Omfattar endast stationer i egen regi. 

Frisknärvaro Omfattar endast stationer i egen regi. 
Antal trafikolyckor/körda kilometer*en miljon 
KPI RAR föregen regi och samarbetspartners 

Omfattar stationer i egen regi och 
samarbetspartners (franchisetagare, 
föreningar inom detaljhandel och åkerier inom 
logistik.) 

 Rån och rånförsak KPI robberies(befintligt 
mått) för egen regi och samarbetspartners 

Omfattar stationer i egen regi och 
samarbetspartner(franchisetagare, föreningar 
inom detaljhandel)  

NMI Omfattar tjänstemän, stationer i egen regi och 
samarbetspartner(franchisetagare, föreningar 
inom detaljhandel) 

Andel anställda(i procent) som får regelbunden 
utvärdering och uppföljning av sin prestation 
och karriärsutveckling. 

Omfattar endast stationer i egen regi och 
tjänstemän 
 
 

Jämföra könsfördelning mellan 
ledningsgruppen och resten av organisation 

Omfattar endast stationer i egen regi och 
tjänstemän 

Personalomsättning Omfattar endast stationer i egen regi och 
tjänstemän 

Andel av personalstyrkan som omfattas av 
kollektivavtal. 

Omfattar OK föreningar, franchisetagare, egen 
regi, tjänstemän 
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