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Vår verksamhet
Circle K Sverige AB (omnämns Circle K i 
rapporten) är en del av den kanadensiska 
koncernen Alimentation Couche-Tard 
Inc (ACT) som är ett världsledande 
servicehandelsföretag med huvudkontor i 
Laval, Kanada. Circle K är ett av de ledande 
företagen inom drivmedel och servicebutiker 
i Sverige. Vi säljer drivmedel för vägtrafik till 
både privatpersoner och företagskunder och 
bedriver verksamhet under två varumärken, 
Circle K och INGO. Totalt omfattar vår 
verksamhet 750 drivmedelsstationer över 
hela Sverige, varav 300 är fullservicestationer. 
40 % av fullservicestationerna drivs av 
franchisetagare i egna bolag.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi 
har totalt 1500 medarbetare på kontor och 
stationer över hela Sverige. Av dessa är 70 % 
deltids- eller timanställd personal.

Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett rikstäckande stationsnät med 
både fullservicestationer och automatstationer 
som sträcker sig från Trelleborg i Söder 
till Kiruna i norr. Vi distribuerar och säljer 
drivmedel till både personfordon och tyngre 
fordon och erbjuder snabbladdning och 
ultrasnabbladdning för elbilar.

Under varumärket Circle K driver vi 300 
fullservicestationer, vilka erbjuder drivmedel, 
biltvätt, biluthyrning, livsmedel, kaffe 
och mat. Varumärket INGO omfattar 290 
automatstationer, vilka erbjuder drivmedel till 
ett lågt pris dygnet runt. Resterande stationer 
är truckdieselanläggningar för tung trafik.
Under verksamhetsåret 2021/22 utgjorde 
försäljning av drivmedel 79 % av Circle 
K Sveriges totala omsättning. Av sålda 
drivmedel utgjordes 21 % av förnybara 
bränslen. 

Resterande del av vår omsättning utgjordes av 
tjänster som säljs på fullservicestationer såsom 
biltvätt, biluthyrning respektive försäljning av 
produkter, mat och dryck.

Mer information om Circle K Sveriges ABs 
verksamhet, affärsmodell och utveckling finns 
i Circle K Sveriges Årsredovisning 2021.

Circle K Sverige AB (556000-6834)
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Vi har ett högt ställt mål på Circle K; ”To 
become the world’s preferred destination for 
convenience and mobility”. Det når vi genom 
att förenkla våra kunders vardag, varje dag. 
För mig betyder det att vi alltid finns där för 
kunden och gör det enkelt för kunden att 
göra mer hållbara val. Att vi erbjuder varierad, 
god och hälsosam mat och ett brett utbud 
av drivmedel som gör det enklare att resa 
mer hållbart och klimatsmart. Vi vill att våra 
stationer är en plats där man vill stanna för att 
vila, äta och umgås.

Med ett högt ställt mål för vår verksamhet och 
den stora räckvidd vi har idag följer både ett 
stort ansvar och stora möjligheter. Idag är vi 
den största leverantören av biodrivmedel och 
under 2021 fördubblande vi antalet laddningar 
för elbil på våra stationer.

Under 2021 har vi fortsatt arbetet att 
förbättra vår egen verksamhet. Vi har en 
detaljerad färdplan fram till och med 2030 
som omfattar hela vår verksamhet. Från vårt 
erbjudande av drivmedel, mat, kaffe och 
andra drycker till förbättrade förpackningar, 
effektivare biltvättar, mer hållbara alternativ 
vid biluthyrning, energioptimering på våra 
stationer, rening och återvinning av vatten 
samt sanering av föroreningar. På så sätt vill vi 
göra varje resa med oss mer hållbar.

För att möjliggöra den omställning som krävs 

för att uppfylla målet om klimatneutralitet 
till 2045 och skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling behövs samarbeten för att skapa 
möjligheter för våra kunder till mer hållbara 
alternativ. Tillsammans med övriga aktörer 
i petroleum- och biodrivmedelsbranschen 
och Fossilfritt Sverige har en färdplan för 
klimatneutral konkurrenskraft arbetats 
fram. Tillsammans med våra leverantörer 
och samarbetspartners fortsätter vi arbetet 
att driva initiativ som skapar värden för de 
samhällen där vi verkar.

Som arbetsgivare har vi ett viktigt ansvar 
att erbjuda en jämlik och inkluderande 
arbetsplats med god arbetsmiljö och 
anständiga arbetsvillkor för alla. Genom 
vårt arbete med mångfald, inkludering och 
arbetsplatssäkerhet kan vi bidra till en hållbar 
ekonomisk tillväxt som inkluderar hela 
samhället.

Att göra det enklare för våra kunder är en 
ständig process där vi alltid vill bli bättre. 
Var och en av oss som arbetar på Circle K 
är en länk i vår strävan; i mötet med våra 
kunder, i sättet vi samarbetar, i produkterna 
vi erbjuder, i vår innovationskraft och i vår 
relation med leverantörer. Jag är övertygad 
om att vi tillsammans kommer att lyckas. Med 
stort engagemang, samarbete och vilja har 
vi kommit långt och det kommer fortsatt att 
vara avgörande.

VD har ordet

Väl mött!
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Vårt hållbarhetsarbete är baserat på vårt 
ramverk för hållbarhet och dess tre pelare: 
Planet, People och Prosperity (läs mer om 
detta i avsnittet Vårt arbetssätt för hållbarhet). 
Nedan följer ett urplock av åtgärder och 
resultat från respektive pelare av det som vi 
är lite extra stolta över från verksamhetsåret 
2021/22. Mer information om respektive 
initiativ finns längre ner i rapporten.

Planet
Biodrivmedel
Vi är ledande i Sverige på förnybara 
drivmedel. Av alla drivmedelsprodukter vi 
säljer är var fjärde liter en förnybar produkt 
under varmärket Circle K. Vi satsar på en bred 
portfölj av drivmedel och kan idag erbjuda 
alla de biodrivmedel som finns tillgängliga 
på marknaden. Detta inkluderar HVO100, 
B100, ED95, fordonsgas, flytande fordonsgas 
och E85. Vår fordonsgas består alltid av 
100 % biogas och vår flytande fordonsgas 
består både av naturgas och upp till 100 % 
biogas. Med vårt sortiment vill vi göra det 
enkelt för våra kunder att välja miljömässigt 
bättre alternativ och vara deras partner 
i omställningen från fossilt till förnybart. 
Försäljningsandelen biodrivmedel ökade med 
4 % under året och uppgår nu till knappt 21 
% av den totala drivmedelsförsäljningen för 
Circle K Sverige.

Elladdning
2021/2022 gjordes över 350 000 laddningar 
hos Circle K och våra partners. Det motsvarar 
en fördubbling sedan föregående år, vilket är 
en trend som hållit i sig sedan 2017/2018.

Hyra elbil
Som ett led i att underlätta för den gröna 
omställningen utökar vi utbudet av elbilar i vår 
hyrflotta och erbjuder månadshyra på elbilar 
vilket gör att våra kunder i lugn och ro kan 
testa hur det fungerar att åka i en fossilfri bil, 
när behov finns av bil, och därmed bidra till en 
bättre miljö.

Bidrag till fossilfria transporter
Totalt sett innebär den ökade andelen sålda 
biodrivmedel och el att utsläppen per såld 
MWh fortsätter att sjunka. Utvecklingen drivs 
främst av ökad försäljning av biodrivmedel 
till följd av ökad inblandning. Än så länge 
står försäljningen av el för en så pass liten 
andel av totalen att den inte påverkar de 
genomsnittliga utsläppen per mWh så mycket 
men om de senaste årens tillväxttakt består 
så kommer detta att ändras i snabb takt. Det 
ligger i linje med en samhällstrend som Circle 
K genom investeringar i hållbara alternativ 
bidrar till

.

Räddat kaffe
Räddat kaffe är en unik satsning mot 
matsvinn tillsammans med Löfbergs. 
Skönhetsfläckar på förpackningen, skadad 
streckkod eller fel vikt är oundvikligt i de 
flesta produktioner inom livsmedelsindustrin 
och innebär att produkten ofta inte kan säljas 
vidare till kund. Istället får detta kaffe säljas 
hos oss i unika och limiterade blandningar. Vi 
säljer cirka 11 miljoner koppar kaffe varje år på 
våra stationer och genom detta samarbete 
mot minskat svinn säkerställde vi under det 
senaste året att 20 ton kaffe räddades. Det 
kan omräknas till 96 ton co2.

People
Som ett led i att öka säkerheten för 
våra medarbetare och kunder har vi 
infört förskottsbetalning på alla våra 
stationer. Vi har även inlett samarbete 
med organisationerna Jobbsprånget och 
mångfaldsbyrån för att stärka vårt arbete för 
mångfald och inkludering.

Prosperity
Vi på Circle K i Sverige har valt att stödja 
Bris för vi vet att de gör skillnad. 2021 bidrog 
våra kampanjer med 4 102 950 kronor till 
Bris vilket möjliggör finansieringen av 7 
heltidsanställda kuratorer i Bris verksamhet 
under 2022 - kuratorer som finns till stöd för 
barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum 
och gruppverksamheter.

Våra nyckelresultat



6

Hållbarhetsrapport

Ett koncerngemensamt ramverk
År 2019 beslutade ledningen i ACT-koncernen 
att lyfta hållbarhet till en lins i allt vi gör. 
Efter det har vi som koncern fortsatt att 
utveckla vårt ramverk för vårt gemensamma 
hållbarhetsåtagande. Genom att kategorisera 
våra aktiviteter och dess påverkan skapar 
vi ett tydligt arbetssätt för hållbarhet som 
omfattar arbetet inom hela koncernen. Syftet 
med ramverket är att ge oss förutsättningar 
att integrera hållbarhet i allt vi gör, leverera 
enligt våra åtaganden och mål, och säkerställa 
en långsiktigt hållbar affär.

Med utgångspunkt i de globala 
utvecklingsmålen
Vårt ramverk för hållbarhet grundas på de 
tre pelarna Planet, People och Prosperity. 
Pelarna kopplar till sex av FNs 17 Globala mål 
för hållbar utveckling. Den första pelaren, 
Planet, inkluderar vårt arbete och påverkan 
kring miljömässig hållbarhet och kopplar till 
FNs hållbarhetsmål 7 Hållbar energi för alla 
och mål 12 Hållbar konsumtion och produktion. 
Pelaren People omfattar våra insatser inom 
de sociala aspekterna av hållbarhet och 
knyter an till FNs hållbarhetsmål 8 Anständiga 
arbetsvillkor och mål 5 Jämställdhet. 
Prosperity omfattar hur vi kan vara en god 
samhällsaktör och kopplar till mål 16 fredliga 
och inkluderande samhällen och mål 17 
Genomförande och globalt partnerskap.

Till varje pelare finns utpekade fokusområden 
med mål och åtaganden som sätter agendan 
för hela koncernens hållbarhetsarbete fram 
till 2030. Idag finns fem fokusområden: 
Drivmedel, Energi, Förpackningar 
och avfall, Arbetsplatssäkerhet samt 
Mångfald och Inkludering. Utifrån de 
koncerngemensamma målen utformar Circle 
K Sverige mål och handlingsplaner för hur 
den svenska verksamheten ska bidra till de 
koncerngemensamma hållbarhetsmålen. En ny 
arbetsprocess har tagits fram under året för 
att höja ambitionen kring hållbarhet inom hela 
den svenska verksamheten. Denna inkluderar 
bland annat en uppdaterad målsättning och 
uppföljning av målarbetet och att integrera 

hållbarhet mer tydligt i budgetprocessen. Mer 
information om våra mål finns ACTs hemsida.

Involvering av våra intressenter
För att fokusera vårt hållbarhetsarbete 
på rätt saker sätter vi ett stort fokus 
på att inkludera våra intressenter. Våra 
gemensamma fokusområden och åtaganden 
inom ACT-koncernen är utformade utifrån 
dessas relevans för våra intressenter. Se figur 
1 på nästa sida.

Vårt arbetssätt för hållbarhet

Our Governance Our SuppliersOur Team Our CustomersOur Offering Our Sites Our Communities

Planet People Prosperity 

Collaborate to promote 
environmentally and 
socially responsible 

procurement practices.

Provide easy access to 
more sustainable food, 

fuel and car wash options.

Foster a safe, diverse  
and inclusive culture 
where our people can 

grow together.

Act as a responsible 
retailer for our customers 

and communities.

Drive a strong values-
based culture adhering 

to high standards of 
conduct and compliance.

Contribute to people’s lives 
by investing and engaging 

in the areas where we 
operate.

Reduce our carbon 
footprint and improve 
resource efficiency.
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Inom Circle K Sveriges verksamhet genomför 
vi årligen intressent- och riskanalyser såväl 
som uppföljningar av vår verksamhets 
påverkan. Detta ger oss ytterligare kunskap för 
att kunna fokusera vårt arbete på det som är 
väsentligt för vår verksamhet och som skapar 
värde för våra intressenter. Vi håller oss även 
uppdaterade om vad våra kunder tycker om 
oss kopplat till hållbarhet genom Sustainable 
Brand Index. 

Från strategi till daglig verksamhet 
Utifrån det koncerngemensamma ramverket 
utformar Circle K Sverige en strategi för 
hur den svenska marknaden ska bidra till 
koncernens långsiktiga målsättningar inom 
hållbarhet. Strategin styr hållbarhetsarbetet 
inom hela vår verksamhet och tydliggör 
våra mål och hur vi ska arbeta för att uppnå 

Figur 1. Fokusområdenas relevans för ACT-koncernens intressenter. 

dessa. Hos oss är hållbarhet en integrerad 
del i linjeansvaret.  Hållbarhetsmål finns 
inom samtliga affärsområden och det är 
varje ledares ansvar, från vd till stationschef, 
att säkerställa att verksamheten genomförs 
och utvecklas i enlighet med koncern- och 
verksamhetsmål respektive möter lagar och 
intressenters krav.  

Som stöd för arbetet har vi ett 
ledningssystem för miljö och kvalitet, vilket är 
certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vår 
avdelning för Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS), 
koordinerar arbetet med internrevisioner, ger 
stöd och utmanar i syfte att säkra framdrift 
och utveckling gällande hållbarhet samt följer 
upp resultaten. Hållbarhetsansvarig på HMS 
avdelningen samordnar även arbetet med 
hållbarhetsrapporten. 
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Planet
Vår gemensamma utmaning
Vår planet står inför enorma utmaningar. Vi 
befinner oss idag i en värld med stigande 
globala temperaturer och ohållbart 
utnyttjande av jordens resurser, vilket skapar 
förändrade förutsättningar för allt levande. 
För att bromsa klimatförändringarna krävs 
såväl förändringar i vår livsstil som nya 
lösningar för att skapa hållbara kretslopp 
för energi och material. Vi behöver alla bidra 
till lösningarna som gör det möjligt för oss 
människor att fortsätta leva på en välmående 
planet. Vi befinner oss mitt i den pågående 
omställningen till en fossilfri ekonomi. Fossilt 
bränsle är fortfarande en förutsättning 
för en fungerande transportsektor och en 
nödvändighet i många människors liv. Det 
finns idag ingen lösning som ensam kan 
ersätta fossila bränslen. Vägen till fossilfria 
transporter behöver innehålla en kombination 
av flera lösningar och tekniker, där ökad andel 
biodrivmedel och eldrivna bilar är en del av 
lösningen.

Hur vi gör skillnad
Circle K Sverige är en av de ledande aktörerna 
inom drivmedel och servicebutiker i Sverige. 
Med vår storlek och räckvidd följer ett ansvar 
och en möjlighet att bidra till mer hållbara 
lösningar. Detta kan vi göra, dels genom att 
göra det enkelt för våra kunder att välja mer 
hållbara alternativ, dels genom att tillsammans 
med andra aktörer i branschen verka för den 
omställning som krävs för att uppfylla målet 
om klimatneutralitet till 2045.

Vår största miljöpåverkan sker under livscykeln 
för de drivmedel vi säljer – från utvinning och 
produktion till förbränning av drivmedlet när 
bilarna körs på vägarna.

Betydande miljöpåverkan från vår 
verksamhet sker även under livscykeln 
för våra matprodukter och vårt övriga 
butikssortiment. Miljöpåverkan uppstår både 
under produktion, vid transporter och i form 
av avfall som genereras. Miljöpåverkan sker 
även från energianvändning på våra stationer 
och kontor, köldmedia i kylar och frysar samt 
bränslen i våra bilar och vid transporter av 
våra produkter. Hantering av bränslen och 
andra farliga ämnen innebär även en risk för 
skadliga utsläpp med påverkan på natur och 
miljö. I samband med nedläggning av stationer 
och andra delar av verksamheten kan marken 
behöva saneras från föroreningar.

Våra prioriterade områden inom pelaren 
Planet är Drivmedel, Energi, samt 
Förpackningar och avfall. Vi har skapat en 
detaljerad färdplan till 2030 där vi gradvis 
förbättrar allt vi gör. Färdplanen omfattar 
hela vår verksamhet och vårt erbjudande 

från utbud av drivmedel, mat, kaffe och 
andra drycker till förbättrade förpackningar, 
effektivare biltvättar, mer hållbara alternativ 
vid biluthyrning, energioptimering på våra 
stationer, rening och återvinning av vatten 
samt sanering av föroreningar. På så sätt gör 
vi varje resa med oss mer hållbar.

Vi är medlem i 2030-sekretariatet, ett 
nätverk bestående av aktörer från bland 
annat drivmedels- och fordonsbranschen 
med fokus på att följa upp arbetet med 
en fossiloberoende fordonsflotta 2030. 
Tillsammans med övriga aktörer i Drivkraft 
Sverige och Fossilfritt Sverige har en färdplan 
för klimatneutral konkurrenskraft arbetas 
fram. Denna plan beskriver omställningen 
som behövs för att uppfylla målet om 
klimatneutralitet till 2045 och presenterades i 
februari 2020.

Vårt erbjudande
Drivmedel och mer hållbara alternativ
Vi är idag Sveriges ledande leverantör av 
förnybara drivmedel. Under 2021 utgjorde 
andelen biobränslen 21 % av totala mängden 
sålt bränsle för Circle K Sverige, vilket är 4 
procent högre än föregående år. För endast 
varumärket Circle K är var 4e liter förnybar.
Vi är en oberoende aktör på marknaden 
utan koppling till produktionsledet. Detta 
ger oss en stor flexibilitet i att utforma vårt 
erbjudande. Vi har en bred produktportfölj 
med alla kommersiella och förnybara 
alternativ på marknaden (E85, HVO100, 
B100, ED95, biogas och fordonsel). På detta 
sätt kan vi erbjuda våra kunder mer hållbara 
alternativ oavsett vilket fordon de kör.

Utbyggnad av nätverk för elladdning
Det ska vara enkelt att ladda bilen hos 
oss och vår ambition är att ligga före 
elbilsutvecklingen och bli elbilisternas 
förstahandsval längs vägarna. På Circle K har 
vi idag ett omfattande nätverk med stationer 
för laddning av el på strategiska lägen. Vårt 
nätverk består i dagsläget av 220 laddplatser 
för el, varav 58 är under eget varumärke, 128 
i samarbete med laddningsnätverket Ionity 
och 38 med laddningsnätverket MER. Under 
verksamhetsåret 2021/2022 genomfördes 
över 350 000 laddningar hos Circle K och 
våra partners. Det motsvarar en fördubbling 
sedan föregående år, vilket är en trend som 
hållit i sig sedan 2017/2018.

Marknaden är i snabb utveckling och för 
att kunna bidra till en fossiloberoende 
fordonsflotta krävs det stora investeringar i 
infrastruktur och nätverk för laddning. 

Med Circle K:s egna laddare bygger vi 
ultrasnabba laddplatser med en effekt upp 
till 300 kW, vilka därmed är anpassade även 

Kunskap och engagemang
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för framtidens elbilar. Utöver laddning för 
personbilar medverkar vi i flera stora projekt, 
såsom E-Charge och Tranzero Initiative, 
vilka driver omställningen till eldriven tung 
trafik och vi bygger Nordens första station 
med elladdning för tung trafik på Circle K 
Vädermotet.

För att Circle K ska kunna följa upp sitt 
bidrag till en fossilfri fordonsflotta har 
resultatindikatorn CO2-utsläpp per såld 
mWh tagits fram inför årets rapport. Såväl 
drivmedel som såld fordonsel uttrycks i mWh. 
Den summerade klimatpåverkan, uttryckt 
i ton CO2, ställs i relation till den energi 
som sålts. Ju renare energi som säljs desto 
lägre tal. Det tal som räknas fram kan också 
sägas vara Circle Ks faktiska genomsnittliga 
emissionsfaktor för drivmedel och elladdning. 
Det genomsnittliga utsläppet per såld mWh 
är cirka 0,2757 ton CO2. Indikatorn kommer 
framförallt vara relevant att följa under 
kommande år för att se hur Circle K bidrar till 
omställningen till fossilfria transporter. 

Hållbarhetskrav på leverantörer av 
biobränslen
För leverantörer av biobränslen finns 
ytterligare kontrollmoment för att säkerställa 
att bränslena som köps in uppfyller åtta 
interna hållbarhetskriterier, nationella lagar 
och förordningar samt EU-regler. Utöver krav 
på reduktion av växthusgasutsläpp inkluderar 
kraven att framställningen av bränslet inte lett 
till väsentliga skador på mark, områden med 
hög biodiversitet, vattenkällor, luftföroreningar 
eller medför negativ påverkan på lokala 
samhällen eller arbetsvillkor. Samtliga våra 
leverantörer av bränslen har undertecknat vår 
Supplier Declaration.

Ett mer hållbart utbud av mat och dryck
Inom vårt utbud av mat och dryck är det 
främst produktionen av kaffe och palmolja 
som innehar de högsta riskerna för negativ 
påverkan på människor och miljö. Vi säljer 
cirka 11 miljoner koppar kaffe varje år på 
våra stationer. Därför är det viktigt för oss 
att arbeta både med resurseffektivitet och 
att förebygga risker för negativ påverkan på 
människor och miljö i leverantörskedjan.
Allt vårt bönkaffe är ekologiskt och allt kaffe 
som säljs i våra butiker har certifieringen 
Rainforest Alliance. Certifieringarna syftar 
till att skapa hållbara jordbruk där bönderna 
arbetar under rimliga villkor samtidigt som 
de lägger vikt på miljömässig hållbarhet och 
hållbara jordbruksmetoder.

Vi har under året startat ett samarbete med 
Löfbergs där vi använder kaffebönor från 
deras rosteri som annars riskerar att bli svinn. 
Skönhetsfläckar på förpackningen, skadad 
streckkod eller fel vikt är oundvikligt i de 
flesta produktioner inom livsmedelsindustrin 
och innebär att produkten ofta inte kan säljas 
vidare till kund. Istället för att kassera dessa 

produkter skapas unika kaffeblandningar 
som säljs hos oss. Genom samarbetet med 
Löfbergs möjliggjorde vi att 20 ton kaffe 
räddades under verksamhetsåret 2021/22. 
Det kan omräknas till 96 ton CO2.

På samma sätt som vi beaktar miljöaspekter 
så tar vi även hänsyn till sociala risker vid val 
av leverantörer och produkter till våra butiker. 
Detta genomförs såväl genom att välja 
hållbarhetscertifierade produkter, som att 
beakta risker vid val av leverantörer och att 
ställa tydliga hållbarhetskrav som följs upp.
Biluthyrning – ett led mot grön omställning
Inom biluthyrningen har vi under de 
senaste åren skiftat från att enbart erbjuda 
fossila bilar till att erbjuda plug-in hybrider, 
hybrider och rena elbilar, allt för att ha en 
så miljömässig vagnpark som möjligt till 
våra kunder. Vi har cirka 160 stationer med 
biluthyrning och på 35 av dessa erbjuder vi 
helt fossilfria bilar som ett alternativ. Genom 
att erbjuda ett renare val av hyrbil bidrar vi 
och våra kunder tillsammans till en minskad 
miljöbelastning under resan.

Vi tror att bilägandet kommer att minska i 
framtiden, och med vår lösning med hyra 
av elbilar kan vi bidra till cirkulärekonomin 
och på så sätt både minska utsläppen 
och kundernas utgifter. Som ett led i att 
underlätta för den gröna omställningen 
erbjuder vi månadshyra på elbilar, vilket gör 
att våra kunder i lugn och ro kan testa hur det 
fungerar att åka i en fossilfri bil, när behov 
finns av bil, och därmed bidra till en bättre 
miljö.

Biltvätt – återanvändning av tvättvatten och 
miljövänliga kemikalier
Biltvättar påverkar miljön framför allt 
genom vattenanvändning samt genom att 
tvättvattnet innehåller föroreningar. Alla 
våra biltvättar har oljeavskiljare och drygt 
85 %, har reningsverk för att rena utgående 
tvättvatten. Vi återanvänder 80–95 % av 
det renade vattnet från våra reningsverk till 
biltvätten för att minska miljöbelastningen 
och vi använder endast Svanenmärkta 
kemikalier. 

Våra stationer
Hållbara energikällor och energieffektiva 
lösningar
Vi har successivt kunnat minska 
vår miljöpåverkan från vår egen 
energiförbrukning, dels genom att 
uteslutande köpa in ursprungsmärkt grön 
och/eller fossilfri el, dels genom tekniska 
åtgärder såsom förbättrad belysning, 
ventilation och minskad användning 
av eldningsolja. Utöver dessa åtgärder 
har samarbetet med våra leverantörer 
varit ett fokusområde som bland annat 
lett till att vi tillsammans med dem har 
vidtagit åtgärder i syfte att uppdatera vår 
utrustning på stationerna för att minska 
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energiförbrukningen.

Energiförbrukningen minskade något under 
verksamhetsåret 2021/22 till följd av lägre 
inköp av el till stationerna. De direkta och 
indirekta växthusgasutsläppen (Scope 1 
och 2) ökade något till följd av en högre 
fossil drivmedelsanvändning i den interna 
fordon, samtidigt som utsläppen från externa 
transportörer av drivmedel minskade något 
genom att bränslen med lägre utsläpp 
användes. De totala utsläppen från inköpt 
el, egen förbränning och inköpta transporter 
ökade svagt.

Resursförbrukning och avfall – effektivare 
flöden med förbättrad teknik och logistik
Vid våra servicestationer generas avfall direkt 
från driften av verksamheten, men även 
indirekt genom våra kunder som besöker våra 
stationer. Avfallet består av matrester, olika 
typer av förpackningar och farligt avfall i form 
av slam från oljeavskiljare med mera.
Vi har under verksamhetsåret 2021/22 
genomfört ett nationellt förbättringsprojekt i 
syfte att skapa en mer effektiv avfallshantering 
på våra stationer. Projektet är indelat i två 
etapper. Vi har nu avslutat den första etappen 
som omfattar stationer i den södra delen av 
Sverige. Vi har genom projektet kunna styra 
avfallsprocessen på stationerna till att bli mer 
resurseffektiv och därmed kunnat reducera 
både kostnader och vår påverkan på klimat 
och miljö.

Sedan 2021 pågår ett arbete för att bättre 
kunna mäta och följa upp vilken påverkan 
avfall och förpackningar har, vilket också är 
en förutsättning för att kunna genomföra 
medvetna och effektiva förbättringsåtgärder. 
Lagstiftningen ändras och vi följer 
utvecklingen för att veta vilka förpackningar vi 
kommer kunna klassa som hållbara.
I slutet av verksamhetsåret 2021/2022 
startade vi ett samarbete med Too good 
to go för att minska matsvinnet på våra 
stationer. Vi kan redan nu se en tydlig trend i 
minskad mängd matsvinn. Under kommande 
verksamhetsår kommer vi kunna se resultatet 
av arbetet. Detta kommer framöver bli en 
viktig parameter för bolaget att följa.

Olyckor och utsläpp till mark och vatten
Försäljning av drivmedel kan medföra spill 
eller läckage som är skadliga för miljön. På 
Circle K Sverige arbetar vi aktivt med att 
riskvärdera och minimera miljöpåverkan 
genom att årligen göra en riskbedömning där 
risken för att en station ger upphov till spill 
och läckage bedöms. De planerade åtgärderna 
för riskminimering utvärderas och uppdateras 
vid behov i Circle Ks egenkontrollprogram 
så att verksamheten ska vara så säker som 
möjligt för både människor och miljön. Vid 
allvarliga incidenter utförs alltid en intern 
utredning där vår avdelning för Hälsa, Miljö 
och Säkerhet (HMS) tillsammans med berörda 

avdelningar analyserar orsaken till incidenten 
och tar fram åtgärder i syfte att minimera 
risken för att samma typ av incident ska 
kunna hända igen.

Verksamhetsåret 2021/22 har vi haft 
en allvarlig miljöincident. Incidenten 
inträffade på grund av stöld från en stående 
ovanjordscistern. Spillet läckte ut via 
dagvattensystemet och nådde en å som 
fungerar som recipient för dagvattnet samt 
vidare ut till ett Naturreservat och Natura 
2000-område med negativa konsekvenser 
för fågellivet som följd. Avhjälpandeåtgärder 
och utredningar har utförts på platsen samt 
i ån och i naturreservatet. Det har även 
utförts en intern utredning med syfte att 
minimera risken för liknande incidenter och 
konsekvenser. Som ett resultat av olyckan 
har vi beslutat att vidta ett antal tekniska 
åtgärder för att förstärka skyddet mot spill 
vid stöld.

I ett större sammanhang pågår ett arbete 
med att inventera risken för att de pågående 
klimatförändringarna orsakar skador på våra 
stationer som i sin tur riskerar att orsaka 
olyckor och utsläpp. Det är ett arbete som 
fortsätter under kommande år. Läs mer under 
Utblick för kommande år.

Sanering av markföroreningar från tidigare 
verksamhet
Circle K Sverige har ett stationsnät där 
många anläggningar varit i drift sedan innan 
den första miljölagstiftningen kom 1969. Vid 
nedläggningar och underhållsarbeten i mark 
påträffas därför föroreningar på cirka 30 % av 
stationsnätet, vilka är rester från den tidigare 
driften av stationen. Hantering av förorenad 
mark innebär en påverkan på miljön dels 
genom schaktarbeten, transporter och 
resursanvändning.

Vi har bra rutiner för att upptäcka och ta 
hand om de föroreningar som påträffas. 
Där förorenad mark påträffas startas alltid 
ett separat projekt som leds av en erfaren 
projektledare med gedigen kompetens inom 
området förorenad mark. Vi anlitar erfarna 
miljökonsulter och entreprenörer för att hitta 
de bästa lösningarna utifrån ett ekonomiskt 
såväl som ett miljömässigt perspektiv. Vi 
försöker så långt det är möjligt att arbeta 
för att minimera transporterna till och från 
området genom att återanvända material, 
använda närmaste mottagningsanläggning, 
rena vatten på plats med mobila 
reningsanläggningar eller använda In-Situ 
metoder för att rena marken på plats.

Inom kort har hela stationsnätet genomgått 
ett stort underhållsprogram där nästan alla 
installationer under mark har kontrollerats 
eller bytts ut och vi har genom detta idag 
en bra överblick över var restföroreningar 
är lokaliserade. Denna data är viktigt 
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för att kunna förstå framtida risker vid 
klimatförändringar som till exempel kan 
innebära förändrade grundvattennivåer 
vilket kan påverka risken för spridning av de 
kvarlämnade restföroreningarna.

Circle K Sverige omhändertar även 
gamla restföroreningar inom ramen 
för SPI Miljösaneringsfond AB:s 
(SPIMFAB) verksamhet. SPIMFAB är ett 
branschgemensamt företag som sanerar 
drivmedelsanläggningar som lagts ner mellan 
åren 1969 och 1994.
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People
Vår gemensamma utmaning
I världen idag finns stora skillnader i fördelning 
av makt, inflytande och resurser. Mer än 
hälften av världens arbetstagare befinner sig 
i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och 
begränsad tillgång till både utbildning och 
socialförsäkringar. Inget land i världen har 
ännu uppnått jämställdhet mellan könen, vare 
sig ekonomiskt, politiskt eller socialt. I Sverige 
finns en lång tradition av att arbeta med 
jämställdhet och vi har en gedigen lagstiftning 
som omfattar arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Trots det finns det i Sverige fortfarande 
skillnader mellan könen gällande makt, 
inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete 
och fysisk integritet. Genom att främja en 
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 
anständiga arbetsvillkor för alla, gynnas en 
hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela 
samhället.

Hur vi gör skillnad
Som arbetsgivare har vi ett viktigt ansvar 
att erbjuda en jämlik och inkluderande 
arbetsplats med god arbetsmiljö och 
anständiga arbetsvillkor för alla. Med stationer 
och medarbetare över hela Sverige kan vi 
bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt som 
inkluderar hela samhället. Genom en rad olika 
initiativ vill vi uppnå och säkerställa en säker, 
utvecklande och inkluderande arbetsmiljö 
för våra medarbetare Vi arbetar med hjälp av 
etablerade och strukturerade HR-processer 
för att vi ska ha en rättvis representation, lika 
möjligheter och skälig ersättning i alla delar av 
företaget och alla medarbetare ges möjlighet 
till utbildning och utveckling. Vi driver arbete 
för att alla medarbetare sig känna sig säkra, 
trygga, respekterade på arbetsplatsen. Alla 
våra medarbetare omfattas av kollektivavtal.
Vårt arbete med mångfald, inkludering och 
arbetsplatssäkerhet omfattar även våra 
kunder. Våra stationer ska vara en plats där 
både våra medarbetare och våra kunder är 
säkra och känner sig trygga att vistas.

Våra medarbetare
En trygg och säker arbetsplats
I vårt arbete att skapa en trygg och säker 
arbetsplats ingår utbildning för våra 
butiksanställda, investering i olika tekniska 
förbättringar och att bygga en säkerhetskultur 
för våra medarbetare. Genom ökad säkerhet 
för våra medarbetare bidrar vi även till ökad 
säkerhet för våra kunder och leverantörer. Alla 
medarbetare på våra stationer ska använda 
bärbara larm som en del av sin uniform. Under 
verksamhetsåret 2021/22 har vi investerat 
i förskottsbetalning på alla våra stationer 
för att komma ifrån att människor tankar 
utan att betala för sig. Förhoppningen med 
detta initiativ är även att snatteri, hot och 
trakasserier minskar ute på våra stationer. 
Vi har tidigare kunna se att smitningar 
vid tankning och sådana icke önskvärda 

beteenden har kunnat kopplas samman. Vi 
arbetar även med att öka belysningen på våra 
stationer så att det ska kännas mer säkert att 
vistas där. Vi arbetar aktivt för att göra det 
ännu mer säkert hos oss och försvåra och 
förhindra rånförsök på våra servicestationer.

Förebygga tillbud och olyckor
Vi har som mål att till år 2030 uppnå noll 
skador hos våra medarbetare, kunder och 
leverantörer. Med cirka 1500 medarbetare 
som arbetar med allt från biluthyrning, 
tillredning av mat och vistelse och kontroller 
på pumpplan är det en stor utmaning att 
nå detta mål. Vi arbetar systematiskt med 
riskminimering i vår verksamhet för att 
förebygga skador. Under verksamhetsåret 
2021/22 har vi bland annat haft en vecka där 
stationsanställda får fokusera extra på miljö, 
hälsa och säkerhet i arbetet.

Under verksamhetsåret rapporterades 29 
allvarligare incidenter, vilket är en uppgång 
från åtta allvarligare incidenter föregående år. 
Skälet till denna uppgång är till stor del ett 
bättre fokus på frågornas vikt att rapporteras, 
bättre rapporteringsmöjligheter och en bättre 
löpande uppföljning av rapporteringen i 
incidentrapporteringssystemet.

Mångfald och inkludering
Under verksamhetsåret 2021/22 har vi startat 
två samarbeten för att utveckla vårt arbete 
med mångfald och inkludering. Genom 
Jobbsprånget har vi på servicekontoret tagit 
in tre nyanlända akademiker för att hjälpa 
dem in på den svenska arbetsmarknaden. 
Initiativet ger oss även värdefulla perspektiv 
på våra arbetsprocesser. Vi har även inlett 
ett samarbete med Mångfaldsbyrån, vilka 
hjälper oss att rekrytera nyanlända till våra 
servicestationer. Vi arbetar aktivt för att alla 
ska känna sig inkluderade i arbetsgruppen 
och företaget och förhoppningen är att 
personerna ska stanna hos Circle K och kunna 
utveckla sin karriär. Under verksamhetsåret 
har en Mångfaldsgrupp startats för att 
arbeta vidare med mångfald och inkludering 
i företagets olika delar. Av samtliga 
medarbetare är 62 % kvinnor och bland 
butikscheferna är motsvarande siffra 72 %. 
I företagsledningen 2021 var 32 % kvinnor. 
Det har inte skett någon större förändring i 
fördelningen mellan män och kvinnor, varken 
bland medarbetare eller på ledningsnivå 
under de senaste åren. Frågan är aktuell för 
att nå en så rättvis fördelning som möjligt.

Uppföljning av medarbetarengagemang
Vi vet att ett högt engagemang hos våra 
medarbetare stärker vår kultur och gör att vi 
i högre utsträckning klarar av förändring och 
att vi i högre utsträckning når våra långsiktiga 
mål. Det är viktigt för oss som bolag att våra 
medarbetare trivs, utvecklas och känner att 
de bidrar. Det säkrar vi genom att arbeta med 
initiativ som stärker ett högt engagemang 
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hos alla våra medarbetare, genom våra ledare.
För att se hur väl vi lyckas med det 
arbetet och de initiativ vi jobbat med 
sedan f.g års mätning använder vi 
Gallup’s Q12-undersökning för att mäta 
medarbetarengagemanget. Med resultatet 
som underlag diskuteras, på individnivå, 
hur vi som arbetsgivare kan göra saker 
bättre och vilka initiativ vi som arbetsgivare 
behöver fokusera på för att bibehålla ett högt 
engagemang hos våra medarbetare.

Våra kunder
Säkra och trygga servicestationer – för alla
Vi arbetar systematiskt med att öka 
säkerheten för kunder och personal 
och för att minska risken för rån på 
stationerna. Som en del i det arbetet 
har vi tillsett att alla fullservicestationer 
har slutet kontanthanteringssystem 
och övervakningskameror. På våra 
automatstationer har vi installerat så kallade 
”intelligenta kameror” för att öka säkerheten 
för personal och kunder. Kamerorna bidrar 
även till att oönskade händelser som till 
exempel skadegörelse och stölder kan 
undvikas. Vi ser löpande över belysning 
utomhus så att alla ska känna sig trygga hos 
oss. Arbetet för säkra och trygga stationer 
handlar även om att minimera risken för 
personskador.

Ett hälsosamt kunderbjudande
De livsmedel vi säljer påverkar våra kunder 
som inte sällan är på väg någonstans och 
därför önskar något snabbt och enkelt att fylla 
på energin med. Snabbmat har historiskt sett 
haft lägre näringsinnehåll och relativt mycket 
mättade fetter, salt och socker som innebär 
hälsorisker om det konsumeras i för stora 
mängder. Genom att erbjuda hälsosammare 
och gröna alternativ så kan vi påverka våra 
kunders val och hälsa positivt.

Vi har under verksamhetsåret 2021/22 fortsatt 
att arbeta aktivt med att öka erbjudandet 
av veganska och vegetariska alternativ inom 
samtliga matkategorier. Vi erbjuder vegetarisk 
korv, hamburgare, kalla och varma smörgåsar 
samt sallad och snacks. Vi fortsätter med 
det vi kallar för ”vegovägar”, ett vegetariskt 
koncept där vi hjälper kunden att lättare hitta 
våra veganska och vegetariska alternativ samt 
kan även erbjuda samtliga våra korvmenyer 
som vegetariska alternativ om så önskas. Vi 
har även minskat salthalten i vår korv för att 
erbjuda kunderna mer hälsosam mat.



14

Hållbarhetsrapport

Prosperity
Vår gemensamma utmaning
Världen är idag mer sammankopplad än 
någonsin tidigare och en hållbar utveckling 
som omfattar alla kräver globalt partnerskap 
och samarbete. Fredliga samhällen och frihet 
från våld utgör både ett mål och ett medel 
för hållbar utveckling. Idag utgör konflikter, 
otrygghet, svaga institutioner och begränsad 
tillgång till rättvisa hot mot en hållbar 
utveckling.

Hur vi gör skillnad
I vår globala ekonomi uppstår både stora 
möjligheter och utmaningar i form av det 
sociala, miljömässiga och ekonomiska avtryck 
vi har både lokalt och globalt, i de samhällen 
där vi är verksamma, direkt via vår egen 
verksamhet och indirekt via våra leverantörer 
och deras leverantörer. De produkter vi säljer 
har en påverkan på människor och miljö 
genom hela värdekedjan. Risk för korruption, 
risk för kränkning av mänskliga rättigheter 
och påverkan på miljö och människor i 
lokalsamhällen är frågor som är ständigt 
närvarande. Tillsammans med olika aktörer 
i samhället arbetar vi aktivt för att driva 
en positiv samhällsutveckling. Detta gör vi 
genom beslut i våra upphandlingsprocesser 
som främjar miljömässig och social ansvarsfull 
praxis, genom att följa upp våra leverantörer 
och genom att skapa samarbeten som skapar 
värden för samhället. Vi valt att stödja Bris och 
FRIENDS arbete för att barn ska få möjlighet 
till en bättre vardag.

Grundläggande principer för etiskt agerande
Värderingar som integrerar hållbarhet i det vi 
gör
Vi har koncerngemensamma värderingar för 
att vi ska få guidning om hur vi beter oss 
mot varandra, guidning i beslut men också 
för att visa vad vi som företag står för. Fyra 
värdeord, gemensamma globalt inom Circle 
K, lanserades i slutet av föregående år och 
hållbarhet har integrerats i varje värdering för 
att hjälpa företaget och medarbetarna i rätt 
riktning. Under året har vi haft ett fortsatt 
fokus i hela bolaget för att stärka och påminna 
om våra gemensamma värderingar och kultur. 
Detta för att tydliga goda och gemensamma 
värderingar stärker varje medarbetare och 
företaget i stort. Värdeorden är One Team, 
Play to Win, Do the Right Thing och Take 
Ownership.

Ett gemensamt kontrakt för etiskt agerande
Grunden i vårt arbete med affärsetik 
är vår uppförandekod, Ethics Code of 
Conduct, vilken gäller inom hela ACT-
koncernen. Uppförandekoden tydliggör 
företagets och medarbetarens ansvar 
och skyldigheter inom en rad områden, 
däribland motverkan av korruption, hantering 
av gåvor och affärsrelationer, hantering 
av insiderinformation, konfidentialitet, 
diskrimineringsförbud och jämställdhet. I 

uppförandekoden finns även beskrivet hur 
en medarbetare kan rapportera misstänkta 
avvikelser från koden eller annat olämpligt 
beteende.

Alla medarbetare, oavsett var i organisationen 
de arbetar, får ta del av uppförandekoden i 
sin introduktionsutbildning och får årligen 
bekräfta att de förstår och efterlever koden i 
sitt arbete.

Samverkan med leverantörer och 
samarbetspartners
Ett gemensamt arbete för en mer hållbar 
framtid
Viktiga samarbetspartners till Circle K Sverige 
är de terminaler som drivmedel hämtas på, 
leverantörer av livsmedel, leverantörer av 
elektricitet och fjärrvärme samt leverantörer 
av kommunala tjänster såsom avfall, vatten 
och avlopp. Våra identifierade intressenter är 
kunder, anställda, leverantörer, icke-statliga 
organisationer, samhällen och regering, såväl 
som investerare.

Circle K är en spelare i ett stort sammanhang. 
Vi vill vara en del av lösningen och vi vill 
arbeta tillsammans med andra för att 
lösa hållbarhetsutmaningarna. Vi strävar 
därför efter samarbeten som skapar goda 
lösningar. Exempelvis samarbetar vi med 
Löfbergs och Too Good To Go för att 
minska matsvinn på våra stationer. Gällande 
elektrifiering av tung trafik har vi ingått löfte 
med elektrifieringskommissionen för att 
påskynda arbetet med elektrifiering av de 
tunga vägtransporterna och transportsektorn 
som helhet. Vi har en aktiv dialog med våra 
företagskunder för att hjälpa dem att bli 
mer hållbara i sin verksamhet. Detta kan vi 
göra genom vårt erbjudande och genom att 
anpassa vårt nätverk av stationer och vilka 
typer av drivmedel vi erbjuder.

Affärsetik och ansvarsfulla inköp
Genom våra samarbetspartners och 
leverantörer har vi en betydande miljömässig 
och social påverkan. Det är därför viktigt 
att vi vet vem vi samverkar och gör affärer 
med så att vi kan vara säkra på att vi verkar 
utifrån likvärdiga värderingar och standarder 
för hållbarhet. Detta är särskilt viktigt för 
våra leverantörer av bränslen eftersom 
den sociala och miljömässiga påverkan 
från bränsleindustrin är betydande i hela 
värdekedjan.

Vid sidan av våra bränslen är det främst 
kaffe och palmolja som innehar de högsta 
riskerna i leverantörskedjan. Vid val av 
produkter och leverantörer till våra butiker 
behöver vi beakta både miljöpåverkan och 
sociala aspekter i leverantörskedjan såsom 
böndernas arbetsförhållanden, risken för 
förflyttningar av lokalsamhällen till följd av 
expanderande plantager eller annan påverkan 
på lokalbefolkning.
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Även om Sverige och Norden har färre 
problem med korruption utifrån en 
internationell kontext, så är risken aktuell och 
måste beaktas och hanteras av både företag 
och det offentliga. För vår verksamhet finns 
den största risken för bristande affärsetik i 
relationen med våra större leverantörer och 
företagskunder, även om frågan såklart ska 
beaktas i alla delar av verksamheten och 
av alla anställda oavsett arbetsuppgift och 
position.

Uppföljning av våra leverantörers 
hållbarhetsarbete
Vår Supplier Declaration är en av 
grundbultarna i relationen med våra 
leverantörer och skriftlig bekräftelse 
på efterlevnad är obligatorisk för alla 
kontrakterade leverantörer. Genom Supplier 
Declaration så intygar leverantören att denne 
efterlever Circle K:s krav på arbete mot 
korruption och olämpligt affärsbeteende, 
att de respekterar arbetsrätt och mänskliga 
rättigheter samt arbetar mot diskriminering, 
att de följer lagstiftning och internationella 
normer vad avser miljö samt att de arbetar 
för säkra arbetsplatser och god arbetsmiljö. 
För bränslen har samtliga leverantörer 
undertecknat vår uppförandekod. För 
övriga leverantörer har 74 % undertecknat 
uppförandekoden.

Från leverantörer där särskilda risker rörande 
hälsa, säkerhet eller miljö identifieras begärs 
ytterligare dokumentation in och i vissa fall 
genomförs revisioner för att säkerställa att 
riskområdena hanteras på lämpligt sätt.
Uppföljning av leverantörer för bränslen 
hanteras på Europeisk nivå. Processen 
är densamma som för våra övriga 
leverantörer, men sker inte av den svenska 
inköpsorganisationen. För leverantörer av 
biobränslen finns ytterligare kontrollmoment 
för att säkerställa att bränslena som köps in 
uppfyller interna hållbarhetskriterier, nationella 
lagar och förordningar samt EU-regler. Utöver 
krav på reduktion av växthusgasutsläpp 
inkluderar kraven att framställningen av 
bränslet inte lett till väsentliga skador på mark, 
områden med hög biodiversitet, vattenkällor, 
luftföroreningar eller medför negativ påverkan 
på lokala samhällen eller arbetsvillkor.

Engagemang i lokalsamhället
Engagemang för Barns Rätt i Samhället
Vi på Circle K Sverige har valt att via 
varumärket Circle K stödja Bris – Barnens Rätt 
i Samhället. Bris är en barnrättsorganisation 
vars verksamhet kretsar kring stöd och hjälp 
till utsatta barn och unga samt att förbättra 
deras rättigheter och villkor. Sedan 2013, när 
samarbetet startade, har vi tillsammans med 
våra kunder samlat in över 26 miljoner kronor 
till Bris. Flera kampanjer har genomförts 
såsom Brispanten, Bristvätten och Brismenyn. 
2021 bidrog våra kampanjer med över fyra 
miljoner kronor till Bris, vilket möjliggör 

finansieringen av sju heltidsanställda 
kuratorer inom Bris verksamhet.

Stöd till Friends
Genom varumärket INGO stödjer vi Friends i 
deras arbete med att förebygga och stoppa 
mobbning och diskriminering bland barn 
och ungdomar i skolan. Över 150 00 kr har 
samlats in under 2021 via kampanjer och olika 
träningsinitiativ.

Insamling för Röda korsets verksamhet i 
Ukraina
Med anledning av kriget i Ukraina har vi 
inom Circle K skapat en insamling till Röda 
Korset. Varje donation som görs i kassan 
på våra stationer dubblerar vi. Pengarna 
går oavkortat till Röda Korsets arbete i det 
krigsdrabbade Ukraina. Circle K butiker i 
Europa siktar på att samla in minst 2 miljoner 
Euro för att stödja Röda Korsets insatser i 
Ukraina. Insamlingen görs på Circle K butiker 
i Irland, Litauen, Lettland, Estland, Sverige, 
Danmark och Norge.
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Om hållbarhetsupplysningen

Denna hållbarhetsrapport är upprättad 
i enlighet med Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och omfattar Circle K Sverige AB.

Dotterbolagen angivna i Årsredovisningen 
agerar som kommissionärer åt Circle K Sverige 
och har inga väsentliga tillgångar och skulder 
och har därför exkluderats från redovisningen. 
Styrelsen bedömer att detta inte har någon 
påverkan på beskrivningen av företaget 
eller för förståelsen för Circle K:s utveckling, 
ställning och resultat eller konsekvenserna av 
verksamheten. Hållbarhetsrapporten, förutom 
vid uppgift om antalet stationer i vårt nätverk 
och, om inte annat anges, omfattar inte heller 
franchisetagare som verkar under varumärket 
Circle K, eftersom dessa juridisk sett inte 
tillhör koncernen. Rapporten är upprättad som 
en rapport skild från Årsredovisningen.

Rapporteringsperioden är den samma som 
räkenskapsåret, det vill säga första maj 2021 
till 30 april 2022, om inte annat anges för 
enskilda nyckeltal.

Detta är Circle K Sveriges femte 
hållbarhetsrapport i enlighet med 
Årsredovisningslagen. Det har inte skett några 
väsentliga ändringar av redovisningsprinciper 
jämfört med tidigare år. Rapportens 
struktur har ändrats för att bättre följa 
det koncerngemensamma ramverket för 
hållbarhet.

Styrelsen för Circle K Sverige AB har genom 
sitt avgivande av årsredovisningen för 
räkenskapsåret 2021/22 också godkänt 
hållbarhetsrapporten.
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Resultatindikationer
I nedan tabell sammanfattas de resultatindikatorer som beskrivs i rapporten uppdelat på de tre 
pelarna för ACT-concernens ramverk för hållbarhet.

1
 Beräkningarna baseras på energiinnehållet i de förnybara respektive icke-förnybara bränslena och omfattar båda varumärkena Circle K och INGO. Andelen fossilt respektive förnyelsebart drivmedel per 

såld drivmedelstyp (uttryckt i energiinnehållet i respektive del) multipliceras med total sålt drivmedel. För enbart varumärket Circle K är andelen ca 22 % (21%). Rapporteringen till Energimyndigheten 
sker enligt en annan beräkningsmetod.

2
 Indikatorn introduceras i samband med redovisningen av räkenskapsåret 2021/22. Ju lägre tal desto lägre CO2-utsläpp per energienhet. Indikatorn kan sägas vara Circle K:s faktiska CO2-

emissionsfaktor för all såld energi för transportändamål, såväl el som drivmedel.

3
 Innefattar egen förbränning av bränslen i fordon, eldningsolja samt inköpt el- och fjärrvärme. Värden är faktiskt uppmätta eller rapporterade av våra leverantörer.

4
 Beräknat enligt principerna för GHG-protokollet Greenhouse Gas Protocol | (ghgprotocol.org). Scope 1 omfattar direkta utsläpp från egen förbränning av fossila bränslen samt läckt köldmedia. 

Mätningen av köldmedier är gjord på kalenderår och inte räkenskapsår men utgör inte en väsentlig del av de totala utsläppen. Köldmedier rapporteras släpande, vilket innebär att köldmedier saknas i 
kolumn 2022 men att kolumn 2021 har kompletterats med denna uppgift. Scope 2 omfattar indirekta utsläpp från inköpt elektricitet och fjärrvärme, där all el som Circle K köper in är fossilfri och enligt 
Energimarknadsinspektionen därför kan anses ha 0 i utsläpp. I ett livscykelperspektiv genererar dock elproduktionen vissa CO2-utsläpp. Scope 3 omfattar transporter av bränslen från terminaler till 
stationer. Upp- och nedströms utsläpp har ej beaktats i beräkningarna. Emissionsfaktorer för energislag har hämtats från Energimyndigheten samt från interna värden för egna bränslen. För kärnkraft 
och förnybara källor har emissionsfakotrer hämtats från IVL och utsläppen från fjärrvärmen har beräknats med en schablon om 50g/kWh vilket är en uppskattning baserad på faktiska emissionsfaktorer 
från en handfull leverantörer.

5
 Definierat som incidenter på nivåerna 1 och 2 på en skala 1-5 i Circle K:s interna metod för klassificering av en incidents allvarlighetsgrad.

6
 Alla Circle K:s stationer är utrustade med oljeavskiljare och en stor majoritet av stationerna har också reningsanläggningar. Circle K Sveriges terminal är utrustad med vattenreningsanläggning. Vatten 

som enbart gått igenom oljeavskiljare har inte räknats som renat i sammanställningen ovan. I beräkningarna har enbart produktionsvatten (vatten i biltvättar och terminaler) och inte sanitetsvatten 
beaktats. Total använd mängd produktionsvatten är ca 210 (216) tusen kubikmeter.

7
 Från gruppen ”andra kontrakterade leverantörer” har förutom leverantörer av bränsle också kommuner, kommunala bolag för energi/renhållning/vatten och avlopp, myndigheter, statliga instanser och 

bolag, elnätsbolag, vägföreningar och samfälligheter, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, finansiella bolag samt hotell exkluderats. Leverantörer från vilka enbart mindre engångsinköp har gjorts är 
heller ej medräknade.

8
Sifforna är tagna från bolagets datasystem för rapportering av incidenter.

Planet
Drivmedel

Försäljningsandel fossila bränslen (%)

Försäljningsandel förnyelsebara bränslen (%)1

Antal laddningar av el/hybridbilar

CO2-utsläpp (ton)/ mWh energi sålda drivmedel och fordonsel2

Antal anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar

Antal anmälningspliktiga biltvättanläggningar

Energi och klimat

Energiförbrukning inom organisationen (MWh)3

Växthusgasutsläpp (CO2e)4

 - Scope 1

 - Scope 2

 - Scope 3

Betydande miljöincidenter5

Andel renat produktionsvatten (%)6

Andel leverantörer av bränslen som signerat vår ”supplier declaration” (%)

Andel andra kontrakterade leverantörer som signerat vår ”supplier declaration” (%)7

People
Andel medarbetare som arbetar deltid eller är timanställda (%)

Arbetsmiljö och hälsa

Sjukfrånvaro %

Antal rapporterade allvarliga arbetsskador/incidenter8

Mångfald och inkludering

Andel kvinnliga medarbetare (%)

Andel kvinnliga stationschefer (%)

Andel kvinnliga chefer (%)

Andel kvinnor i företagsledningen (%)

Andel kvinnor i styrelsen (%)

Andel certifierat kaffe i butikerna (%)

Prosperity
Hållbarhetsstyrning

Andel som genomgått utbildning i ”Ethics code of conduct”

Andel som signerat ”Light of Day”

Samhällsengagemang

Insamling till stöd till viktiga samhällsförbättringar (BRIS)

2019/20

81,8

17,3

67 452

70 098

593

392

8 537

Inga

90

100

76

68

6,2

8

61

73

40

33

0

100

2020/21

83,1

16,9

191 000

71 539

368

686

7 312

1

91

100

77

69

7,6

8

61

73

40

35

0

100

2021/22

79,2

20,8

358 696

0,27573

703

219

70 149

490

779

6 903

1

91

100

74

70

8,3

29

62

72

38

32

0

100

76

4 mkr
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Som en av världens ledande leverantörer av 
bränsle står vi i centrum för transportsektorn - 
en industri som står för en stor del av världens 
koldioxidutsläpp. Det betyder att vi måste ta 
ett stort ansvar för att göra vår verksamhet 
så hållbar som möjligt. Circle K Sverige är 
en oberoende aktör utan egen produktion 
av drivmedel. Vi köper våra produkter fritt 
på marknaden utan egna kopplingar bakåt i 
producentledet. Med våra kunders efterfrågan 
som bas driver vi en aktiv inköpspolitik för 
att påskynda omställningen mot förnybara 
drivmedel. Vår oberoende ställning och vårt 
starka nätverk av stationer gör oss flexibla 
och snabba i anpassningen för att erbjuda de 
drivmedel som våra kunder efterfrågar, så vi 
kan erbjuda mindre miljöbelastande val.

Vi följer utvecklingen av vilka tekniker, 
drivmedel och råvaror som skapar bäst 
förutsättningar för en fossilfri framtid. Många 
gånger är det komplexa överväganden som 
måste göras då egentligen ingen råvara eller 
metod kan sägas vara helt koldioxidneutral 
om man ser till hela produktions- och 
transportkedjan. Men det som står helt 
klart är att den största minskningen av 
koldioxidutsläppen uppnås då vi byter ut en 
liter fossilt mot en liter förnybart. Circle K 
Sverige är och vill framåt stärka sin position 
som den självklara destinationen för elbilar 
och för förnyelsebara bränslen.

Utöver utveckling av nya tekniker och 
drivmedel är vi inne på en spännande resa 
där maten har en central roll. Vi har genom 
vårt koncept ”Vego-vägar” ökat antalet 
veganska och vegetariska alternativ under 
året och detta är fortsatt uppskattat av våra 
kunder och vi kommer att fortsätta utveckla 
konceptet. Det handlar om att erbjuda 
människor god och hälsosam mat längs vägen 
och vara en plats där de vill stanna för att vila, 
äta och umgås.

Under sommaren 2020 publicerade ACT sin 
andra globala hållbarhetsrapport. I rapporten 
presenteras fyra områden där ACT ser att man 
kan göra skillnad och för vilka man presenterar 
globala mål för 2025 och ambitioner 
för 2030. Dessa områden är drivmedel, 
energiförbrukning, förpackningar och avfall 
och säkerhet på arbetsplatsen. ACT har 
under året tagit steg mot ökad öppenhet och 
engagemang med sina intressenter angående 
hållbarhetsarbetet. Hållbarhet är en integrerad 
del i ACTs verksamhet och är en viktig del 
i värderingarna om att vara ett ansvarsfullt 
företag. Det hållbarhetsarbete som redan 
utförs lokalt i bland annat Circle K Sverige är 
en viktig del i resan framåt för ACT.

Vi har även tagit fram en modell för 
klimatriskbedömning på våra stationer så att 
vi på ett systematiskt sätt kan framtidssäkra 
våra stationer utifrån de klimatrisker som 
är mest troliga på de lokala lägena för 
våra stationer. Detta är bra verktyg för vår 
målsättning om hur vi kan bli ännu bättre. 
Det pågår ett viktigt arbete ute i Sveriges 
kommuner med att förstå behov av, och vidta 
åtgärder för, att klimatanpassa samhället. 

Circle Ks modell för klimatriskbedömning 
är en pusselbit i vårt arbete för att bidra till 
samhällets klimatanpassning.

Bolagsstruktur och styrning
Mer information finns i årsredovisningen.

Utblick på kommande år
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Väsentliga och icke-finansiella risker, 
osäkerhetsfaktorer och riskhantering.

Bilaga 1

RISK   

Skifte från fossila till förnyelsebara 
bränslen
Skiftet från fossilt till förnybart kommer 
troligtvis att ske på relativt kort tid och 
verka omvälvande för många samhällen 
och affärsmodeller. För Circle K är detta 
inte en enskild hållbarhetsrisk utan kritiskt 
för hela vår verksamhet.

Övriga miljörisker
Vår verksamhet medför betydande 
miljörisker såsom risk för utsläpp och 
förorening av luft, mark och vatten.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Vissa delar av vår verksamhet har förhöjda 
hälso- och säkerhetsrisker för de som 
vistas där. Det finns också en rånrisk mot 
våra butiker. Covid-19 är en risk som våra 
medarbetare kan utsättas för.

Anseenderisk
Oetiska affärsmetoder eller 
sammankoppling med företag eller 
produkter som inte möter samhällets 
förväntningar på ansvarstagande och 
hållbarhet kan skada vårt varumärke, våra 
intressenters förtroende för oss och i 
förlängningen också aktieägarvärdet.

RISKHANTERING

•   Successiv ökning av andelen biobränslen i 
enlighet med reduktionsplikten

•   Satsning på ellladdning inom personfordon 
och tunga fordon

•   Noggrann bevakning av tekniska framsteg 
och innovationer inom drivmedel och 
fordonsteknik

•   Systematiskt miljöarbete i enlighet med  
ISO 14001

•   Oljeavskiljare på samtliga biltvättar och 
reningsanläggningar på en övervägande 
majoritet av stationerna

•   Överfyllnadslarm och automatisk 
nivåövervakning på cisterner

•   Riskklassificering och åtgärdsplan för 
att minska risken för saneringsbehov inom 
vattenskyddsområden

•   Sanering

•   Tydliga arbetsinstruktioner, 
kvalitetssäkrad utrustning och kontinuerlig 
säkerhetsutbildning av personal

•   Slutna kassasystem och 
övervakningskameror på stationer för att 
minska risken för rån och smitningar

•   Utbildning inom trafiksäkerhet genomförs 
via våra åkerier som Circle K har avtal med
.
•   Uppdaterade rengöringsrutiner, 
avståndsmarkeringar, plexiglas i kassor och 
information

•   Uppförandekod och utbildning i denna för 
samtliga anställda

•   Möjlighet för anställda att anonymt 
rapportera misstänkt olämpligt beteende 
(visselblåsarfunktion)

•   Tydligt kravställande avseende affärsetik, 
arbetsvillkor, miljö, hälsa och säkerhet på 
kontrakterade leverantörer i upphandling och 
kontraktskrivande

•   Fördjupade bedömningar och revisioner av 
riskleverantörer
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www.circlek.se


