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Välkommen till 
Holmgrens Bils 
Hållbarhetsrapport 
2019
Som en av nordens största bilåterförsäljare är det viktigt för oss att beskriva 

vår roll i omvandlingen av bilbranschen och hur vi arbetar för att ta ansvar 

för verksamhetens miljöpåverkan. Vi har, under året, lagt några pusselbitar 

som skapar förutsättningar för gemensamma rutiner och system, samt 

redovisning av nyckeltal. I denna rapport sammanfattar vi de steg vi har 

tagit mot en hållbar framtid.
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VD:n har ordet
Holmgrens Bil, På väg mot en hållbar framtid

Hållbarhetsfrågorna är ett mycket viktigt område i 

Holmgrens Bils strävan att förbereda sig för omvandlingen 

av bil- och transportbranschen och samtidigt tillgodose 

koncernens nuvarande intressen. Bilbranschen har i 

grunden sett likadan ut i säkert 100 år. Nu börjar dessa 

gamla strukturer brytas upp. På Holmgrens Bil har vi valt 

att jobba parallellt med att klara vardagen samtidigt 

som vi bygger nya plattformar. Nya plattformar för en 

helt ny typ av bilhandelsverksamhet.

På Holmgrens Bil har vi tydliga värderingar och ett 

starkt intresse för hållbarheten – Vi bryr oss. Personligt 

engagemang, ansvar, jämställdhet samt integritet och 

respekt för individen är utgångspunkter för Holmgrens 

Bil. Det gäller att även förhålla sig till en framtid som 

innebär minskad användning av fossila bränsle och 

effektivare mobilitetslösningar.

Under 2019 har vi aktualiserat en bolagsfusion och 

samtidigt gått över till ett gemensamt affärssystem. 

Det har varit intensivt och ställt höga krav på hela 

organisationen. Fördelarna som har inneburit att vi 

lättare kommunicerar med varandra, sköter interna 

transaktioner effektivt och följer gemensamma nyckeltal, 

leder till att vi kan fungera som en familj, Holmgrens 

Bil. Det bidrar även till att vi i fortsättningen kan följa vår 

totala miljöpåverkan på ett mycket tydligare sätt.

Samtidigt ser vi en spännande trend där bilförsäljning 

slår rekord och svenskarna kör mer bil än någonsin. 

Dessa utsläpp påverkar miljön. Om klimatmål ska 

uppnås behöver flera saker hända. Dels använda bilen 

smartare. Dels köra bilar som ger så lite utsläpp som 

möjligt. Som återförsäljare har vi begränsad möjlighet 

att påverka tillverkning av bilmodeller. Men vi är mycket 

glada att många av de bilmärken vi säljer erbjuder 

modeller med alternativ till fossila bränslen. Från 

2018 till 2019 noterar vi en ökning på försäljning av 

laddhybrider med 54,2%. Försäljning av elbilar ökade 

under samma period med hela 74%. 

Våra kunders behov förändras. Det gäller att välja 

en riktning framåt som ligger i linje med den nya 

efterfrågan. Under 2018 förvärvade vi majoriteten 

av Green Motion Scandinavia och ser att vi under 

2019 har varit bättre rustade för att möta den ökade 

efterfrågan på minskade CO2-utsläpp. Vi ser också att 

privatkunder väljer att abonnera mobilitetstjänster som 

ett alternativ till att äga egna bilar. Ett nästa steg är att 

etablera Green Motion som hyrbilsleverantör på flera av 

våra multi-brandanläggningar.

Vår ambition är även att göra skillnad för våra medarbetare. 

Våra arbetsplatser ska upplevas som stimulerande och 

utvecklande. Det är jobbet som görs på våra anläggningar 

som spelar störst roll för vår miljöpåverkan både nu och 

i framtiden. Auto Awards – Hållbarhetspris 2019 är ett 

erkännande till våra medarbetare! Alla insatser som har 

gjorts under året, utveckling av nya system, rutiner och 

nytänkande, leder oss i rätt riktning.

Vi har en fortsatt spännande resa framför oss. Jag är 

övertygad om att vi kommer att utvecklas och uppnå 

positiva resultat mot en hållbar framtid.

Vi är Holmgrens Bil!

Benny Holmgren



5 av 31

HOLMGRENS BIL | ÅRETS HÅLLBARHETSPRIS

Årets 
hållbarhetspris
”Vinnaren i kategorin Årets Hållbarhetspris har 
ett starkt fokus på att skapa goda förutsättningar 
i företaget för hållbar utveckling idag och i fram-
tiden. Holmgrens Bil har ett strategiskt sätt att 
tänka och agera som gör skillnad för miljön och 
klimatet såväl i närmiljön som i omvärlden.”

Auto Awards 2019

På premiären för Auto Awards Sverige 2019 den 31 oktober på Cirkus delade 

infrastrukturminister Thomas Eneroth ut Årets Hållbarhetspris. Rösterna 

samlades in från en jury, från bilindustrin och från allmänheten. Thibaud 

Hartwig Holmgren tog emot priset på scenen. Hållbarhetspriset är ett tecken 

på att det vi gör tillsammans gör vi skillnad. Hållbarhetsarbetet för Holmgrens 

Bil handlar om att sätta de rätta byggstenarna för kommande generationer.
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Vår verksamhet
Tillbakablick  
– Holmgrens Bil
År 1960 startade Sonny Holmgren en firma för 

bilförsäljning i en liten lokal i Jönköping. Det började 

med begagnade bilar men ganska snart blev det 

även nybilsförsäljning och serviceverkstad. Benny 

Holmgren, sonen till Sonny, har jobbat på Holmgrens 

Bil sen han var 18 år. Företaget hade då 19 anställda 

och saluförde ett bilmärke, Renault. Sen den dagen 

har familjen Holmgren mött medgång och motgång. 

Men framförallt vågat ta risker, drömt stort och haft 

förståndet att tänka utanför boxen.

År 2006 invigde Holmgrens Bil sitt första bilvaruhus i 

Jönköping och sedan dess har det byggts och förvärvats 

bilvaruhus på orter runt om i Sverige. Affärsidén är enkel. 

En kund ska kunna hitta allt de söker under ett enda 

tak. Holmgrens Bil erbjuder därmed bilar av många 

olika märken och modeller. Dessutom finns service, 

plåt och lack, däckförvaring, hyrbilar, finansiering och 

försäkringar.

Holmgrens Bil har ett varumärkeslöfte som är - Vi bryr 

oss. Alla kunder ska känna av detta och veta vad de 

har att förvänta sig. Holmgrens Bil vision är att genom 

innovativa lösningar bli ledande i Sverige inom personlig 

mobilitet. Holmgrens Bil jobbar efter kärnvärden glädje, 

respekt, ansvar och sparsamhet.

Idag har Holmgrens Bil cirka 750 anställda och tio 

nybilsmärken. Det har hänt mycket. Företaget präglas av 

inställningen att det är bättre att prova och göra misstag 

än att inte göra något alls. På så vis utvecklas Holmgrens 

Bil i takt med omställningen av bilbranschen.
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Årets viktigaste händelser

Förändrat strukturen 

i ledningsgruppen 

för att jobba närmare 

varandra.

Genomfört ledarskaps- 

och chefsutbildningar.

Genomfört coaching 

i individuell 

ledarskapsutveckling.

Genomfört HR 

basutbildningar.

Utvecklat och stärkt 

rutiner för säker 

arbetsmiljö.

Flyttat försäljnings- 

verksamheten från Sisjön 

 till Västra Frölunda.

Sammanslagning 

av anläggningar i 

Helsingborg.

Fusionerade  

Proauto Holding AB,  

Proauto Group Sverige AB 

Bilexpo Örebro AB och 

Holmgrens Bil i Göteborg AB 

in i Holmgrens Bil i  

Småland AB. 

Holmgrens Bil i Småland 

ersätts med Holmgrens 

Bil AB. Holmgens Bil AB 

blir Holmgren Mobility.

Implementerat ett 

gemensamt affärssystem 

för hela verksamheten.

Försäljning av  

fritidsfordon i Växjö  

har påbörjats.

Nytt mätsystem för  

medarbetarundersökningar (NMI)  

har utvecklats och införts.
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Årets viktigaste resultat

Ökning av försäljning laddhybrider Ökning av försäljning elhybrider

Minskning av total mängd  

ton farligt avfall

Ökning av förnybar energi

+54,2% +74%

-6,7% +85%

HOLMGRENS BIL | VÅR VERKSAMHET
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HELSINGBORG

KARLSKRONA

KALMAR

VÄXJÖ

VÄRNAMO

VETLANDA

OSKARSHAMN

VIMMERBY

VÄSTERVIK

NÄSSJÖ

JÖNKÖPINGBORÅS
GÖTEBORG

ÖREBRO

SKÖVDE LINKÖPING

NORRKÖPING

NYKÖPING

Orter och varumärken

HOLMGRENS BIL | VÅR VERKSAMHET
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Värdegrund

HOLMGRENS BIL | VÅR VERKSAMHET

Organisation

Vårt varumärkeslöfte - Vi bryr oss
Det är den upplevelse varje kund alltid har rätt att förvänta 

sig. Löftet ska både omfatta sanningens ögonblick; den 

förväntade upplevelsen före, under och efter kontakten 

med Holmgrens Bil.   

Våra kärnvärden 

Glädje  Respekt

Ansvar  Sparsamhet 

Vår vision
Genom innovativa lösningar ska vi bli ledande i Sverige 

inom personlig mobilitet.  

Vår Affärsidé

Vi erbjuder bilar, service och tilläggstjänster till de 

många människorna. Genom engagerade medarbetare, 

som alltid har fokus på att göra våra kunders liv enklare, 

bygger vi långsiktiga relationer.

556227-1154 556722-3424

Holmgren Group AB

556371-2610

Holmgren Mobility AB

556327-6939 556735-3809

Bilhuset nr 1 i 
Helsingborg AB

556384-8067

Holmgrens Bil AB

556313-6620559204-5560

Nivika Fastigheter AB (18,6%)
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Om rapporten
Det här är Holmgrens Bils tredje årliga hållbarhetsrapport. Rapporten 

beskriver verksamhetens påverkan, styrning och åtaganden inom områdena 

mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. Rapporteringen 

avser perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 och omfattar Holmgrens Bil AB, 

tidigare Holmgrens Bil i Småland AB och det som är idag Holmgren Mobility. 

All HR-data är beräknad per anställd och samtliga beräkningar gällande 

växthusgasutsläpp och energianvändning är baserade på GHG-protokollet. 

Miljödata har tillhandahållits av våra leverantörer. 

Kontaktperson för frågor angående hållbarhetsrapporten 

och dess innehåll är Annika Duvek. 

Annika.duvek@holmgrensbil.se
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Våra prioriterade 
områden
Som återförsäljare finns områden i vår värdekedja som vi 

kan påverka i större utsträckning än andra. Under året har 

Holmgrens Bil arbetat enligt löpande analyser av riskerna 

inom miljöpåverkan. mänskliga rättigheter, arbetsrätt 

och antikorruption. De största identifierade riskerna 

finns inom just miljöpåverkan, arbetsförhållanden, 

hälsa och säkerhet i de egna verkstäderna, 

växthusgasutsläpp från transporter, korruption 

vid transaktioner av produkter och tjänster samt 

växthusgasutsläpp vid kundernas användning av 

bilarna vi säljer. Vi arbetar aktivt med att utveckla 

processer och ett systematiskt arbete för att minska 

riskerna inom de identifierade områden. Till grund för 

bedömningen av riskernas storlek har vi tagit hänsyn 

till den eventuella påverkan på verksamheten och 

omgivningen samt sannolikheten att risken inträffar.

Prioriterade 
hållbarhetsområden
För att minska negativ miljö- och samhällspåverkan har 

vi identifierat och prioriterat vilka hållbarhetsområden 

som är mest väsentliga för verksamheten. Prioriteringen 

utgår ifrån våra intressenters åsikter tillsammans med 

verksamhetens identifierade påverkningsbara områden.

Våra intressenter är de som står oss nära och 

direkt berörs av vårt arbete. De identifierade 

intressentgrupperna är; medarbetare, ledning, ägare, 

kunder, leverantörer, generalagenter, samarbetspartners, 

konkurrenter, myndigheter och media. Grupperna kan 

komma att förändras över tid. De intressenter vi har 

fört en dialog med under året är ägare, ledning samt 

medarbetare med nyckelroller inom hållbarhetsområdet, 

bland annat våra huvudskyddsombud. Dialogerna har 

skett i form av regelbundna avstämningar mellan 

vår arbetsmiljöansvarige och huvudskyddsombudet. 

Vår ambition är att engagera allt fler intressenter i 

takt med att vi utvecklar hållbarhetsarbetet. Utöver 

intressentdialogerna har vi analyserat verksamhetens 

påverkan på samhället med hjälp av branschanalyser. 

Samtliga hållbarhetsområden arbetas med löpande. 

I samband med fusionen och införandet av det nya 

affärssystemet har Holmgrens Bil prioriterat framtagning 

av nya gemensamma nyckeltal, kompetensutveckling 

och ledarskapsutveckling. Samtliga aspekter kommer 

vara en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete.

Utveckla nya 
modeller

Tillverka fordon

Sälja fordon 

Använd 
fordon 

Genomför 
service och 
reparationer 

Demontera 
fordon

Omhänderta 
återvunnen 
material från 

fordon

Samverka med 
producenter för 

att utveckla 
stödfunktioner

Miljövänligare 
produktalternativ

Reducerade 
växthusgasutsläpp 

Hållbar  
leverantörskedja

Kompetens- och 
ledarskapsutveckling hos 

medarbetare 

Mätbara mål och uppfölj-
ning i nytt gemensamt 

affärssystem

Hälsa och säkerhet på 
kontor, i butik och i 

verkstad

Motverka korruption Kemikaliehantering

Avfallshantering Sparsam 
energiförbrukning

Samhällsengagemang

Datasäkerhet Implementering 
och uppföljning av 

styrdokument

Jämställdhet och 
mångfald

Fokus- 
områden

Påverkningsbara områden
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Styrning av 
hållbarhetsarbete
Organisation
Sedan 2017 har HR-chefen drivit verksamhetens 

hållbarhetsarbete. HR-chefens ansvar innefattar 

att driva de strategiska frågorna, sammanställa 

resultat och rapportera till ledningsgruppen samt 

följa upp arbetet. Eftersom hållbarhet är ett område 

som spänner över samtliga affärsområden har 

verksamheten även identifierat nyckelfunktioner från 

olika delar av organisationen som stöttar HR-chefen i 

att driva hållbarhetsarbetet framåt. Nyckelfunktionerna 

tillsammans med avdelningscheferna ansvarar för 

att implementera och följa upp hållbarhetsarbetet 

på respektive område och avdelning. Vilket innebär 

att minimera identifierade risker och utveckla de 

möjligheter som finns. Det yttersta ansvaret för 

hållbarhet inom Holmgrens Bil åligger ledningsgruppen. 

Dokumentation

Årligen genomförs en översyn av verksamhetens 

styrdokument med syfte att säkerställa att samtliga 

hållbarhetsområden är adresserade på ett effektivt 

sätt. Arbetet resulterar i uppdateringar av styrdokument 

som till exempel Arbetsmiljöpolicy, Miljöpolicy, 

Antikorruptionspolicy, Kommunikationspolicy och 

Riktlinjer för Gåvor, Belöningar och Förmåner. Under 

2019 har flera medarbetare fått utbildning om både HR 

bas och Uppförandekod.

Information och kunskap

Introduktionsprogrammet har vidareutvecklats under 

2019. Syftet med introduktionsprogrammet är att på ett 

effektivt och engagerande sätt informera medarbetare 

om styrdokument och policyn. Introduktionsprogrammet 

kräver signering från medarbetaren efter varje utfört 

moment. På det sättet kan vi säkerställa implementering 

och uppföljning av viktiga dokument. 
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Vår 
miljöpåverkan
Holmgrens Bils största miljöpåverkan kommer 

från växthusgasutsläpp, energiförbrukning samt 

hantering av kemikalier och avfall. Det övergripande 

miljöarbete utgår ifrån miljöpolicyn som revideras 

årligen. En viktig del av implementeringen är att alla 

medarbetare får information om vårt miljöarbete. 

Introduktionsprogrammet är ett instrument som 

kommer att användas så att nyanställda får kunskap om 

verksamheten. Även utbildningstillfällen ordnas.

Klimat och energi
Under 2019 har verksamhetens energianvändning och 

växthusgasutsläpp övervakats för att få en tydligare bild 

av vilka framtida åtgärder kan införas för att reducera 

verksamhetens växthusgasutsläpp. Anläggningens 

energiförbrukning står för den största delen. För att 

minska utsläppen från de egna anläggningarna har avtal 

tecknats med Kalmar Energi. Detta innebär att 23 av 27 

anläggningar drivs med helt förnybar energi vilket är en 

ökning med 85%.

Kalmar Energis energimix 2018 

som 23 av 27 anläggningar drivs med

Förnybart Förnybart Kärnkraft Fossilt

Den genomsnittliga energimixen  

på svenska energibolag
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Transporter och 
tjänsteresor
Transporter omfattar både tjänstebilar samt tjänsteresor 

med flyg och tåg och demobilar. För att minska utsläppen 

har vi infört en policy för våra tjänsteresor och användning 

av demobilar. Om vi ser till verksamhetens indirekta 

påverkan på miljön står försäljning och leasing av bilar 

för den betydande delen. Bilbranschen genomgår en 

stor förändring i och med en ökad efterfrågan på elbilar, 

hybridbilar, laddhybridbilar och bränslecellsbilar. 

Resultat 2019

Försäljning laddhybrider – ökning 54,22%

Försäljning elhybrider – ökning 74 %

Resor med flyg och tåg

Alla former av resande genererar varierande mängder 

koldioxid. Därför följer vi även resor som görs med tåg och 

flyg. Målsättningen är att minska vår totala mängd utsläpp.

Resepolicyn på Holmgrens Bil

Det har visats att de genomsnittliga koldioxidutsläppen 

från privata bilar är betydligt högre än andra 

transportmedel. Därför har vi som policy att minimera 

tjänsteresor med bil och samtidigt erbjuder ett system för 

poolbilar. När vi maxar antalet passagerare i en poolbil 

kan vi både minska vårt utsläpp och jobba effektivt.
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Farliga substanser
Kemikalier
Vårt kemikaliehanteringsarbete bygger på tydliga rutiner och kontinuerlig 

uppföljning. I flera år har vi arbetat med standardisering av kemikalier, vilket 

resulterar i en reducering av antalet kemikalier vi använder. Verksamhetens 

samtliga kemikalier har digitaliserats i ett registreringsprogram Eco-Online 

och 150 av dessa har genomgått en riskbedömning enligt steg 1 i 

Eco-Online. Riskanalysen består av två steg; 1. Riskbedömning av 

kemikalierna som finns i produkterna och 2. Riskbedömning av användandet 

av produkten, med faktorer som exempelvis mängd och skyddsutrustning. 

Vi arbetar löpande med att riskbedöma de produkter som vi använder i 

verksamheten. Under 2018 hade verksamheten inga betydande spill. En 

viktig del i vårt arbete med kemikalier är även att föra kontinuerliga dialoger 

med våra leverantörer om hur miljöfarliga produkter kan bytas ut mot bättre 

alternativ enligt substitutionsprincipen. Begränsandet av spill, i form av bland 

annat kemikalier, är också en viktig del i vårt kemikaliehanteringsarbete.  

Ett arbete som bygger på tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning.

Avfall

Under 2019 hade verksamheten inga betydande spill. Holmgrens Bils avfall 

återvinns och källsorteras i största möjliga mån medan miljöfarligt avfall 

omhändertas. För att uppfylla förordningen om farligt avfall besiktigas alla 

våra oljeavskiljare kontinuerligt. Under året har mängden avfall kartlagts 

på respektive anläggning. Då Holmgrens Bil har gjort förvärv och slagit 

ihop verksamheter kommer utvecklingen att utvärderas och följas upp på 

anläggningsnivå. 

Resultat 2019

Mängd återvinning  

– ökning 2% 

Totalt 547,6 ton avfall som 

innefattar plast, däck, trä, 

kontorspapper med mera. 

Av det har 51,2 % återvunnits 

jämfört med 48,5 % under 

2018.

Ton farligt avfall  

– minskning 6,7% 

Total mängden farligt avfall 

har minskats både totalt 

och procentuellt. Detta 

bero delvis på stängning av 

anläggningar, men även på 

ökad kunskap och medveten- 

heten om hanteringen av 

farligt avfall.
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Inköp
Miljövänliga inköp är ett handfast sätt för anläggningarna 

och inköpsavdelning att göra skillnad. Under 2019 

minskade Holmgrens Bils förbrukning av pappersmuggar 

genom att dela ut vatten- och kaffetermosar till samtliga 

anställda i julklapp. En inköpspolicy som prioriterar 

miljövänligare alternativ är under utveckling.

Leverantörskod

Leverantörskedjan består av generalagenter samt 

leverantörer inom service, tillbehör, eftermarknad och 

fastigheter. Generalagenterna representerar tillverkaren 

av de nya bilar Holmgrens Bil säljer. Generalagenterna 

är på så vis inte en leverantör i traditionell mening 

och hanteras därmed genom framförallt dialog. De 

främsta riskerna i leverantörskedjan, generalagenterna 

exkluderade, som vi identifierat är användning av vatten, 

energi, och kemikalier i produktion tillsammans med 

arbetsförhållanden i produktion och växthusgasutsläpp 

från transporter. 

Implementering och uppföljning

För att bättre hantera dessa risker har en Leverantörskod 

utvecklats under 2018. Med den nya koden på plats, 

som inköpsansvarig är ansvarig för, riktas nu fokus på 

implementering och uppföljning. Koden kommer att 

implementeras löpande vid signering av nya avtal. 

Leverantörskoden bygger på FN Global Compacts 

10 principer och utgör en tydlig struktur för vilka 

hållbarhetskrav som vi ställer på våra leverantörer. Samtliga 

leverantörer, underleverantörer och affärspartners 

omfattas av koden. Inkluderat i koden är även rätten för 

Holmgrens Bil att utföra föranmälda inspektioner samt 

vilka påföljder eventuella överträdelser kan medföra. 

Vid teckning av nya avtal ställs alltid kontrollfrågor som 

berör etiska förhållningssätt och hållbarhetskraven som 

Holmgrens Bil förväntar sig av sina leverantörer. Det 

systematiska arbetet med stickprov för att kontrollera 

efterlevnad utvecklas vidare under kommande året.
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Ledarskap och medarbetarengagemang

svarar JA

77% 73%
svarar JA

Är Holmgrens Bil på 

väg åt rätt håll? 

Skulle du rekommendera 

din chef till en vän? 

”Ökad närhet, större transparens och tydligare 
uppdragsbeskrivning kopplad till verksamhetsmål 
är bidragande faktorer till ett närvarande ledarskap 
och medarbetarengagemang.”

– ANNIKA DUVEK, HR-CHEF

HOLMGRENS BIL | VÅR MILJöPÅVERKAN
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Våra arbetsplatser
Vår strävan är att erbjuda en inspirerande arbetsplats som genomsyras av 

jämställdhet, mångfald, säkerhet och sundhet. Vi är övertygade om att en 

sådan arbetsplats är en viktig pusselbit för att vi ska stärka och utveckla 

vår verksamhet både på kort och lång sikt. Att behålla och attrahera 

de bästa medarbetarna är en central del i att stärka lönsamheten och 

konkurrenskraften. Under 2019 infördes ett nytt mätningssystem. Enkla 

frågor skickas ut till samtliga medarbetare fyra gånger per år. Det är ett 

sätt att mäta temperaturen på verksamheten. Första enkäten skickades 

ut till samtliga medarbetare Q4 2019 med en svarsfrekvens på 61%. 

Resultaten diskuterades sedan i grupper och handlingsplaner togs fram. 
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Kompetens- och 
ledarskapsutveckling
Interna utbildningar har fokuserat på ledarutveckling där 

vi under 2019 tog fram en intern utbildning för samtliga 

platschefer och nya chefer inom områden ledarskap 

och arbetsmiljö.

Externa utbildningar riktar sig sig främst till mekaniker, 

säljare, plats- ,sälj-  och servicechefer och fokuserar på 

yrkeskunskaper.

Att få förutsättningar att driva, utveckla och leda 

skapar framgång, engagemang och arbetsglädje. 

Personalomsättning för 2019 ligger på 24% och för 

2018 27%. Även om det innebär en marginell förbättring 

är vi ödmjuka inför utmaningen. Målet är att skapa 

förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas och 

trivas på jobbet. Kompetensutveckling handlar om att 

säkerställa att alla medarbetare har rätt kunskap om 

verksamheten och branschen. Ledarskapsutveckling 

handlar om att säkerställa att den strategiska planen 

genomförs på ett motiverande sätt. Entusiastiska 

medarbetare ger alltid nöjda kunder. Tillsammans bidrar 

insatserna till verksamhetens framgång. Holmgrens 

Bil har en utmaning vad gäller personalomsättningen 

för hela koncernen. Ett syfte med kompetens- och 

ledarskapsutveckling är att erbjuda medarbetare attraktiva 

karriärvägar inom verksamheten.
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Mångfald och 
jämställdhet 
Alla har rätt att nå sin fulla potential, oavsett kön, ålder, 

bakgrund eller åsikter. Det är vårt ansvar som arbetsgivare. 

Jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering ska 

genomsyra hela verksamheten. Utöver att jämställdhet 

och mångfald har ett värde i sig själv ur ett rättighets- 

och demokratiperspektiv så är vi övertygade om att 

det även stärker lönsamhet och konkurrenskraft. En 

utmaning för Holmgrens Bil är att bilbranschen är 

kraftig mansdominerad, vilket även avspeglas bland 

medarbetarna. På Holmgrens Bil är 85% av medarbetarna 

män. I Sverige är 97% av bilmekaniker män. (källa. SCB) 

*Statistik från Holmgrens Bil om könsfördelningen per 

yrke är tillgänglig april 2020.

Holmgrens Bil ämnar alltid rekrytera utifrån meritokratiska 

grunder och kompetens. För att uppnå det ser vi 

kontinuerligt över våra rekryteringsprocesser; från 

annonsering och kompetensbeskrivning till anställning.  

Vi är ödmjuka inför utmaningen vi står inför, men vi har 

en stark drivkraft att åstadkomma en förändring. 

Kränkande 
särbehandling
Om någon medarbetare upplever sig vara utsatt för 

diskriminering eller kränkande särbehandling så kan 

hen vända sig till sin närmaste chef eller dennes 

chef. Om det inte är möjligt kan medarbetaren 

vända sig till HR-avdelningen, facklig representant 

eller skyddsombud. Verksamhetens avtal med 

företagshälsovården möjliggör även att medarbetaren 

kan få stöd hos en företagsläkare eller psykolog. 

Under 2019 var det ett antal rapporterade fall av 

diskriminering eller kränkande särbehandling. Genom 

ett samarbete mellan flera ovan nämnda hanterades 

ärenden i syfte att både stötta alla inblandade, utveckla 

organisationen och kulturen, samt klargöra Holmgrens 

Bils ställningstagande mot diskriminering och kränkande 

särbehandling.

SAM – systematisk 
arbetsmiljöarbetet
Holmgrens Bil bedriver ett systematiskt hälso- och 

säkerhetsarbete vilket innebär att lämpliga åtgärder 

vidtas för att förebygga arbetsplatsolyckor, tillbud samt 

arbetsrelaterad ohälsa. I verkstäderna finns den största 

olycksrisken. Verkstäder är idag välutrustade, men 

arbetet med säkerhet och hälsa är även beroende av att 

rutinerna följs, något vi arbetar aktivt med att säkerställa 

genom information, utbildning och regelbunden 

uppföljning. Vårt ständiga mål är att fortsätta utveckla det 

systematiska säkerhet- och arbetsmiljöarbetet, och låta 

det bli en naturlig del i den dagliga driften. Holmgrens Bil 

har en central skyddskommitté och skyddsombud som 

täcker våra anläggningar. Medarbetarna rapporterar in 

tillbud och olycksfall. HR-avdelningen i samverkan med 

ansvariga för kvalitet, miljö och arbetsmiljö följer upp 

tillbud och olycksfall via skyddskommittén. Under 

2019 var sjukfrånvaron för Holmgrens Bil 2,72% och 

för Holmgren Mobility 2,45 %. Även under 2019 har 

de vanligaste skadorna varit sårskador, brännskador, 

stukningar och huvudskador. Sårskador, brännskador 

och stukningar har framförallt varit på händer och 

fingrar och huvudskador är relaterade till stängning 

av bagageluckor. Samtliga skador har varit av lindrig 

karaktär. Uppföljning av samtliga arbetsmiljöområden 

görs fyra gånger per år. 

Balans i livet
Holmgrens Bil jobbar proaktivt med hälsoaspekterna 

kopplade till arbetsbelastning. Genom tydliga rutiner 

ska eventuella hinder fångas upp och åtgärdas för 

att möjliggöra ett balanserat arbetsliv med fokus 

på omväxling och återhämtning. Vi arbetar aktivt 

för att minimera risken för både korttids- och 

långtidssjukfrånvaro genom bland annat kontinuerlig 

dialog kring arbetsbelastning och om så behövs 

uppföljande rehabiliteringsinsatser.  

Frisk på jobbet
Nyckeln till låga siffror även under kommande år är det 

fortsatta systematiska arbetet med medarbetartrivsel 

och arbetsmiljöfrågor. Vi följer upp det allmänna 

hälsotillståndet för samtliga medarbetare där varje 

medarbetare genomgår en hälsoundersökning via 

företagshälsovård vart tredje år. 
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Våra sociala 
förhållanden
Genom att engagera oss i områden som relaterar till vår verksamhet kan 

vi åstadkomma stor positiv påverkan för vår omgivning och samtidigt 

stärka verksamheten. All vår sponsring ska ligga i linje med Holmgrens Bils 

kärnvärden och stärka vårt varumärkeslöfte – Vi Bryr Oss. Styrningen av 

verksamhetens sponsring utgår från Policy för Sponsring. Policyn kräver 

att alla avtal måste godkännas och kvalitetssäkras av marknadsavdelningen 

samt att resultatet av samhällsengagemang följs upp. En lokal förankring är 

viktig, vilket innebär att vi i första hand samarbetar med föreningar och orga-

nisationer som bedriver sin verksamhet i områden där vi är verksamma. 

I dagsläget samarbetar vi med ett flertal lokala organisationer och föreningar 

som främjar hälsan och ökar miljömedvetenhet. 

Holmgrens Bil är huvudsponsor för Jönköpings Marathon. Det är ett event 

som främjar hälsa och samtidigt bidrar till Jönköpings attraktivitet. År 2019 

fanns cirka 2000 löpare på plats från ett 40-tal länder. Hundratals personer 

samlades för att heja på löparna längs med banan. Holmgrens Bil sponsrar 

även MINI Jönköpings Marathon som är ett barnlopp. Barnloppet äger rum 

dagen innan det stora loppet och är helt kostnadsfri.



28 av 31

HOLMGRENS BIL | VÅRA SOCIALA FöRHÅLLANDEN

Motverka korruption 
och jäv
Holmgrens Bil har nolltolerans mot korruption 

och verkar aktivt för att motverka korruption i alla 

dess former, inom hela verksamheten och i samtliga 

affärsrelationer. Under året har arbetet resulterat i 

utformandet av en ny Antikorruptionspolicy. Policyn 

innehåller principer gällande mutor, finansiella brott, 

intressekonflikter, vänskapskorruption, nepotism och 

kartellbildning. I samband med det arbetet har även 

verksamhetens Riktlinjer för Gåvor, Belöningar och 

Förmåner uppdaterats. Regelbunden kompetensutveckling 

är en viktig del i arbetet med att motverka korruption. 

Under året genomfördes chefsutbildningar där affärsetik 

var inkluderat och för kommande år planerar vi att 

inkludera antikorruption i vårt digitala introduktionsprogram 

som är under utveckling. Det finns även etablerade 

rapporteringsvägar vid eventuella avvikelser mot 

antikorruptionspolicyn. Under året har Holmgrens Bil 

haft ett inrapporterat ärende utifrån otydligheter kring 

arbetssätt vilket resulterade i ett avslut på ett samarbete. 

Ansvarsfull  
informationshantering
Holmgrens Bil har inarbetade och genomgripande 

rutiner som är helt i linje med EU-direktivet General 

Data Protection som infördes i maj 2018. Det finns även 

sedan tidigare väl inarbetade IT-rutiner som säkerställer 

fullgott dataskydd för kunder och affärspartners. I syfte 

att säkerställa att korrekt hantering av personuppgifter 

blir en del av den dagliga verksamheten har samtliga 

medarbetare under 2018 genomgått en två timmars 

utbildning i GDPR. Nyckelpersoner från respektive enhet 

fick än mer fördjupade kunskaper och instruktioner. 

Grundläggande kunskaper kring bestämmelserna 

om personuppgiftsbehandling bidrar till en effektiv 

efterlevnad. Holmgrens Bil har en avsedd projektledare 

för GDPR-frågor och som kontrollerar de dagliga 

rutinerna och håller i regelbundna utbildningar. 

Under 2019 genomfördes en internrevision för GDPR. 

övningen har både säkerställt att rutiner följs och 

bidragit till ytterligare kunskapsinhämtning.



Framtiden är nu
Efter flera år av stark tillväxt är det uppenbart vilka faktorer som formar 

branschen. Nummer ett är faktiskt miljöhänsyn. Det finns en ständig ökande 

efterfrågan på miljöanpassade fordon och teknik. Framför allt är det en 

oro för miljön och skatteförändringar som har lett till en stor minskning av 

dieselförsäljning, men en lavinartad ökning på ladd- och elhybrider. Det 

räcker dock inte som återförsäljare att enbart notera trenden. Jobbet stannar 

inte här med rapporten. Holmgrens Bil har ambitioner att fortsätta minska utsläpp 

och öka andel förnybar energi ytterligare. Samtidigt pågår satsningar gällande 

teknikutvecklingen och vi prioriterar kompetensutveckling och gott ledarskap. 

Det gäller att lägga de rätta grundstenarna idag och blicka mot en hållbar framtid.

Några satsningar under 2020:

• Vi kommer starta upp ledarförsörjning för nya ledare under Q4. Att 

utveckla våra interna ledarutbildningar sker löpande för att möta 

verksamhetens behov. 

• Holmgrens Akademin har ett viktigt fokus under hela 2020 där 

kompetenslyft inom service är ett prioriterat projekt.

• Vi har en ny roll som inköpare under utveckling där det strategiska 

arbetet kring inköp ska ta mer fokus i kombination med inventering 

av nuläget för att kunna lägga en strategi framåt som är förenat med 

företagets vision och fokus på hållbarhetsarbetet.

• Skyddskommittén har satt specifikt fokus för att följa personalomsätt-

ningen och ta fram planer för att få ner personalomsättningstalen. 

• Temperaturmätningar är planerade i slutet varje kvartal. Detta följs upp 

genom medarbetardialog med våra ledarverktyg som hjälpmedel.

• Etablering av Green Motion, mobilitetsabonnemang och  

digitalisering fortgår.

• Kalkyler för en investering i solpaneler på våra stora anläggningar  

tas fram.

• Infrastruktur för ladd- och elhybrider utvecklas.
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Revisorns yttrande avseende den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten 
Till bolagsstämman i Holmgrens Bil AB, org.nr 556313-6620 

Uppdrag och ansvarsfördelning 
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhetsrapporten för år 2019 och för att den är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen. 

Granskningens inriktning och omfattning 
Min granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten. Detta innebär att min granskning av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag anser att denna granskning ger mig tillräcklig grund 
för mitt uttalande. 

Uttalande 
En hållbarhetsrapport har upprättats. 

 
Jönköping den 22 juni 2020 

 

 

Pierre Fogelberg 
Auktoriserad revisor 
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