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På väg mot framtiden_
Varje dag ställer vi oss frågan hur vi kan göra 
allt det vi gör ännu bättre och framför allt mer 
hållbart. Som Sveriges största drivmedelsbolag 
har vi kraft och möjlighet att påverka och göra 
skillnad. Och vi vet att vägen till hållbarhet och 
ett fossilfritt samhälle inte är en, utan flera olika 
lösningar som tillsammans ger resultat.

Circle K:s hållbarhetsarbete täcker både miljö-
mässiga, sociala och ekonomiska aspekter.  
Vi är också extra stolta över vårt jämställdhets-
arbete och att hållbarhetsarbetet involverar alla 
våra medarbetare. Tydliga mål på individnivå är  
en viktig åtgärd för att lyckas. Här berättar vi  
om några av alla de saker som vi gör, varje dag.



NU BYGGER VI  
INFRASTRUKTUR  
FÖR OMSTÄLLNINGEN  
TILL FOSSILFRITT

ELEKTRIFIERING

För att kunna nå Sveriges högt ställda klimatmål behöver 
koldioxidutsläppen från vägtransporter reduceras med 
70 % till 2030 och netto noll till 2045. Därför arbetar 
vi hårt för att minska beroendet av fossila drivmedel. 
I dag hittar du bensin och diesel med hög inblandning 
av förnybart samt rena biodrivmedel som HVO 100, E85, 
ED95, B100, och biogas hos Circle K.

STÖRST PÅ FÖRNYBART.  
VÄRLDSBÄST PÅ INBLANDNING.

DRIVMEDEL

42 % förnybar  
diesel i varje 
tankning
Förnybara drivmedel är utan 
tvekan det allra bästa. Men vi 
jobbar också med att förbättra alla 
våra drivmedel. Diesel i dag är inte 
som den var tidigare. För att bidra 
till att sänka koldioxidutsläppen 
innehåller större delen av vår 
diesel 42 % förnybar diesel. Det 
är vi extra stolta över.

Minskning av  
CO2 som  
motsvarar två  
gånger hela 
inrikesflyget!*

Ja, det är faktiskt sant. Genom att 
vi säljer allt mer förnybart bränsle 
sänker vi – tillsammans med våra 
kunder – utsläppen av koldioxid med  
1 300 000 ton per år. Det motsvarar 
utsläppen från cirka 600 000 bilar.

*Ett ”normalt” flygår innan pandemin,  
som t.ex. 2019.

Tunga elfordon, 
välkomna!
Circle K har i dag marknadens 
bredaste utbud av förnybara 
drivmedel för tung trafik. Under 
2021 gör vi det dessutom möjligt 
för tunga elfordon att snabbt 
ladda batterierna på några av 
våra stationer.

Ladda till 80 %  
medan du fikar 
För en helt eldriven bil behövs 
snabbladdning. Därför satsar vi på 
att få ett stort rikstäckande nät av 
ultrasnabbladdare med hög effekt. 
Med våra laddare kan du ladda 300 km 
körsträcka på 10 minuter – något som 
i dagsläget är möjligt på cirka 60 av 
våra stationer i Sverige.

Fakta_

”  Med våra 756 stationer runt om i landet är 
vi Sveriges största leverantör av förnybara 
drivmedel på station. ”

Försäljningen av elbilar ökar för varje år och i december 
2020 var elbilen för första gången den mest sålda bil- 
modellen i Sverige. Vår utbyggnad av laddstationer ska  
öka kraftigt under de kommande fem åren och på så sätt 
göra det enklare för alla som väljer att köra en laddbar 
bil. Redan i dag har vi ett av marknadens största utbud 
av snabbladdning och ambitionen är att fortsatt vara en 
ledande aktör längs våra vägar. Vår ambition är att bli 
störst i Sverige på snabbladdning. Till år 2025 ska det 
finnas minst 500 laddstolpar på våra stationer runt om 
i landet, och 1000 stycken till år 2030. Circle K har flest 
stationer av alla drivmedelsbolag i Sverige och vi kan 
därmed ta en betydande roll för att göra laddstolpar 
tillgängliga över hela landet.



Genom att tvätta bilen på någon av våra biltvättar 

med reningsverk bidrar du till att minska föroreningen 

av dagvattnet som i sin tur rinner ut i våra vattendrag 

och sjöar. Våra biltvättar med reningsverk samlar upp 

de skadliga ämnena och minskar kraftigt vatten-

förbrukningen genom att återanvända 80–95 % av 

vattnet från tvätten.

OLJA OCH ASFALT HÖR INTE 
HEMMA I TRÄDGÅRDEN

BILTVÄTT

Vårt kaffe har utsetts till det godaste kaffet längs 
de svenska vägarna*. Och troligen är det också 
den goda smaken och den trevliga kaffepausen 
som gör att vi säljer cirka 30 000 kaffekoppar 
varje dag runt om på våra stationer. För oss är 
det självklart att det bästa kaffet också ska vara 
hållbart. Därför serverar vi bara kaffe från bönor 
(och ur förpackningar) som är snälla mot såväl 
miljön som för de som är involverade i odlingen.  
Vårt kaffe är ekologiskt samt certifierat av 
Rainforest Alliance och UTZ. Vi har också tillfälliga 
besök av andra rostningar och smaker för att 
stötta odlare som satsar extra på till exempel 
småskalighet och kvinnligt företagande.  

*(Sifo/Kantar undersökning 2019)

BÄSTA KAFFET LÄNGS VÄGEN
KAFFE

Europas mest  
miljövänliga 
biltvätt
Till år 2023 ska vi ha reducerat 
vattenkonsumtionen med ytterligare 
25 %, mängden kemikalier med 15 %, 
elförbrukningen med 25 %. Vårt 
lite mer långsiktiga mål är att vi år 
2030 ska vara den mest miljövänliga 
biltvätten i Europa.

Plastfria 
kaffepauser
Certifieringar som UTZ 
och Rainforest Alliance bidrar till 
att skapa hållbara jordbruk med 
rimliga arbetsvillkor för bönderna 
samtidigt som de lägger vikt på
miljömässig hållbarhet. Därför 
känns det också viktigt att göra 
insatser kring själva kaffepausen – 
ett uttalat mål är att vi till år 2025 
ska ha eliminerat all plast i våra 
kaffekoppar av engångsmaterial.

Fakta_



Varje dag välkomnar vi hundratusentals kunder på 
våra stationer. Hos oss ska du alltid kunna ta en paus 
och hitta något gott – fika med nybakat bröd, frukost, 
lunch, ett mellanmål eller varför inte en middag till dig 
själv eller hela familjen. Och alltid med vegetariska eller 
veganska alternativ. För oss är det självklart att alltid 
fortsätta utveckla vårt erbjudande. Vi testar allt från nya 
maträtter till att löpande justera portionsstorlekarna. Allt 
för att minska åtgången av förpackningsmaterial och på 
andra sätt ta fram smarta lösningar för att så effektivt 
som möjligt utnyttja material, råvaror och resurser.

HÅLLBARA MÅLTIDER  
OCH GRÖNA ALTERNATIV

MAT

Medarbetare som aktivt jobbar för att bidra till ett 
hållbarare samhälle är en förutsättning för att Circle 
K ska lyckas. Målet är ju att ständigt minska våra 
avtryck på miljön – ett arbete som är lika viktigt på 
huvudkontoret som ute på stationerna. Därför måste  
vi utmana oss själva varje dag. Vad kan vi göra bättre? 
Ett hållbarare erbjudande och bra service är en själv-
klarhet. Vi vill hjälpa våra kunder att göra bra val – 
oavsett om det handlar om drivmedel, en lunchkorv, 
kaffe, biltvätt eller spolarvätska. Vi lyckas med detta 
genom rätt kompetens på rätt plats. Gör man det man 
är bäst på så växer engagemanget både för det man  
gör i stunden och för det man i det stora hela bidrar till.

ENGAGERADE MEDARBETARE  
SOM UTMANAR 

VÅRA MEDARBETARE

Halvering 
av plast i 
förpackningar
Vi byter successivt ut plast mot 
förnybara material i alla våra 
förpackningar. Till år 2023 ska vi  
ha minskat användningen av plast  
i förpackningar med minst 50 %.

Vi vill växa 
tillsammans
Medarbetare som trivs och mår 
bra med och på sitt arbete är 
en förutsättning för att vi ska 
uppnå målen inom Circle K:s 
hållbarhetsarbete. Det är därför 
vi gör vårt yttersta för att alla 
medarbetare ska må bra och ha 
möjlighet att utvecklas hos oss –  
så att vi kan växa tillsammans. 
Därför är detta något som vi också 
mäter varje år i återkommande 
medarbetarundersökningar för att 
se hur vi lyckas i vår strävan att 
engagera, motivera och utveckla 
våra medarbetare.

Fakta_

Socialt och miljömässigt ansvar är en del av vardagen 
hos oss på Circle K. Vi jobbar aktivt med allt från 
avfallssortering och miljöcertifieringar till nollvision 
när det gäller rån på stationerna. Genom att vara så 
stora kan vi också ställa höga krav på våra leverantörer. 
Transporter är ett annat prioriterat område där vi 
till år 2030 ska ha noll utsläpp av CO2 från den egna 
verksamheten.

HÅLLBARHET EN DEL  
AV VARDAGEN

EGNA VERKSAMHETEN

BRIS ligger  
oss varmt  
om hjärtat
Under 2020 bidrog våra kampanjer 
med 4,6 miljoner kronor till Bris 
vilket täcker kostnaden för 7,6 
heltidsanställda kuratorer i Bris 
verksamhet under 2021. Det är  
något vi är riktigt stolta och glada 
över. Sedan starten 2013 har vi  
samlat in totalt 21,6 miljoner  
kronor till Bris verksamhet.




