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Välkommen till 
Holmgrens Bil 
Hållbarhetsrapport 
för 2021 

        Som en av Nordens största fordons- 

återförsäljare är det viktigt för oss att  

beskriva hur vi bidrar till en hållbar om-

vandling av bilbranschen. Vi är stolta över 

de framsteg vi har gjort under året och 

som vi presenterar i denna rapport.

Det här är Holmgrens Bil hållbarhetsrapport, skriven i enlighet med svensk redovisnings-

lag ÅRL. Denna hållbarhetsrapport är antagen av styrelsen och ledningsgruppen i februari 

2022. Ytterligare information om finansiella resultat och övergripande koncernstruktur 

beskrivs i Holmgrens Groups årsredovisning 2021. Hållbarhetsrapporten publiceras i  

samband med årsredovisningen och finns tillgänglig på www.holmgrensbil.se

Annika Duvek

HR & Servicemarknadsdirektör 

Holmgrens Bil

”
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Trodde du att elektrifierade bilar var något nytt? Elektrifi- 

erade bilar har faktiskt funnits sedan mitten av 1800-talet. 

Under 2000-talet har elbilens framfart ökat markant, och 

under 2021 har den fått alltmer tyngd i strävan mot ett 

hållbart samhälle.

Idag vet vi som bilåterförsäljare att vi har möjlighet att på- 

verka miljön, klimatet och samhället genom vår försäljning 

av elektrifierade bilar och en effektiv energianvändning. 

När vi summerar 2021 så ser vi att Sverige har dubbelt så 

många elektrifierade bilar på vägarna jämfört med för bara 

ett år sedan. På Holmgrens Bil har vi nu nått en punkt där 

laddbara fordon står för över hälften av våra levererade 

nya fordon. Vår digitala kampanj #Elbil vår vardag, din 

framtid har visat oss att det finns ett växande intresse för 

vår kunskap om elektrifierade bilar och dess teknik.

Den ökade försäljningen av laddbara fordon ställer allt 

högre krav på energianvändningen i samhället. Under 

2021 har vi investerat närmare 2 mkr i 80 nya laddnings- 

stationer. Vi har nu totalt fler än 120 laddningsstationer på 

våra anläggningar och ännu fler installeras löpande. För att 

öka vår energieffektivitet har vi installerat solpaneler och 

fastställt en plan för löpande investeringar i energibespar- 

ande åtgärder. I samarbete med Skövde Energi testar vi ett 

innovativt energilagringssystem som kan balansera effekt-

toppar på ett kostnadseffektivt sätt för såväl samhället som 

för Holmgrens Bil.

Hur stor framgång vi når på Holmgrens Bil är beroende av 

våra medarbetare och deras engagemang. Vi bryr oss på 

riktigt och har under året fortsatt satsa på att utveckla våra 

ledare och medarbetare. Ett resultat jag är så stolt över är  

att årets sista nöjdmedarbetarundersökning visade att 82 % 

av våra medarbetare ger tummen upp på frågan om Holm-

grens Bil är på väg åt rätt håll. Det är med ny kunskap vi 

möter dagens och framtidens kunder. 

 

Vårt långsiktiga arbete med materialåtervinning, kemikalie-

hantering, leverantörer och inköp fortsätter att minska vår 

miljöpåverkan. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bidrar 

till att minimera verksamhetsrisker och öka trivseln på våra 

anläggningar.

Det ligger mycket arbete bakom det fina resultat vi  levererar

2021. Vår spännande resa fortsätter och jag är övertygad 

om att den kommer att bidra till en ökad hållbarhet. Vår  

ambition är att finnas där genom hela ditt bil-liv. Vi vill  

inspirera dig och öka din medvetenhet och dina  

kunskaper kring ett hållbart val av bil.

Jag önskar framföra ett stort tack till alla våra med- 

arbetare som har arbetat engagerat under ett år med 

förändring och nya utmaningar. Det är i vår vardag vi 

hittar möjligheter att göra skillnad för din framtid!

Vår vardag, din framtid
VD:N HAR ORDET

Benny Holmgren
VD och ägare

       Vår spännande resa fortsätter och 

jag är övertygad om att den kommer 

bidra till en ökad hållbarhet. 
”
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2001

Flera bilvarumärken börjar 

säljas på Holmgrens Bil.

1979

Benny Holmgren börjar 

jobba i bolaget. Nuvarande 

VD. 

2020

Vi växer till att bli Sveriges 

största familjeägda bilbolag.

1995

Första anläggning utanför  

staden Jönköping öppnas.

1960

Sonny Holmgren startar 

upp ett bilföretag i en lokal 

i Jönköping.

En resa genom 
tiden
Tidslinje med historia om Holmgrens Bils utveckling. 

Detta är 
Holmgrens Bil

Holmgrens Bil är ett av Sveriges största privata bil-

handelsföretag och vi finns på 14 orter i Sverige. Vi 

säljer 6 varumärken: BMW, MINI, Hyundai, Nissan, 

Ford och MG och har en auktoriserad verkstad för 

alla våra egna märken. Hos oss kan du få hjälp med 

allt från service, däck till glasreparationer. Vi hjälper 

dig att hitta din nya bil och vill att det ska bli många 

fina mil tillsammans på vägarna.

AVSNITT 2
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Vi bryr oss 

Det är den upplevelse varje kund alltid har rätt att förvänta sig.

Vår vision

Ledande i Sverige inom personlig mobilitet.

Våra kärnvärden

     Glädje

     Respekt

     Ansvar

     Sparsamhet

Våra bilmärken

Vårt varumärkeslöfte

HELSINGBORG

KARLSKRONA

KALMAR

VÄXJÖ

VÄRNAMO

VETLANDA

VIMMERBY
NÄSSJÖ

JÖNKÖPING

ÖREBRO

SKÖVDE LINKÖPING

NORRKÖPING

NYKÖPING
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I denna rapport sammanfattar vi årets händelser, resultat och lärdomar 

inom hållbarhetsområdet. Rapporteringen avser perioden 2021-01-01 till 

2021-12-31 och omfattar det operativa bolaget Holmgrens Bil AB org. nr 

556313-6620. Holmgrens Bil är ett helägt dotterbolag till Holmgren Group 

AB med 530 medarbetare som omsätter cirka 4 mdkr. Holmgren Mobility 

AB är en administrativ stödverksamhet med 69 medarbetare som omsätter 

cirka 50 mkr.

Styrning av hållbarhetsarbetet på Holmgrens Bil 

Det interna ramverket utgår ifrån Holmgrens Bils varumärkeslöfte – Vi bryr oss. 

Detta tydliggörs i vår Uppförandekod, Leverantörskod, våra Miljö- och Inköps- 

policys, Antikorruptionspolicy och i styrdokument för det systematiska arbets- 

miljöarbetet. Holmgrens Bils Personalhandbok innehåller all relevant infor-

mation om våra etiska normer och mänskliga rättigheter. 

Ansvar för att genomföra de hållbarhetsrelaterade åtgärder som krävs för att 

leva upp till vårt varumärkeslöfte och våra policys är som mycket annat på 

Holmgrens Bil ett lagarbete. Mätning av hållbarhetsarbetet genomförs kvartals- 

vis med prioritering på de hållbarhetsrisker som av ledningen bedöms som 

väsentliga. Styrelsen har delegerat ansvar för uppföljning av dessa hållbarhets- 

relaterade mätetal till ledningsgruppen för Holmgrens Bil.

Holmgren Group AB

556371-2610

Holmgren

Mobility AB

556327-6939

Bilhuset Nr 1 i

Helsingborg AB

556384-8067

Nivika Fastigheter

AB, (publ.) (8,5%)

556735-3809

Holmgrens Fritid

AB (70%)

559256-2507

Holmgrens Bil AB

556313-6620

Green Motion

Scandinavia AB (100%)

559204-5560

J Bil AB (49%)

556343-9487

Holmgrens

Autofinans AB

556227-1154

Göteborgs

Bilfinans AB

556722-3424

Hållbarhet på 
Holmgrens Bil

AVSNITT 3

73. Hållbarhet på Holmgrens Bil  | 



83. Hållbarhet på Holmgrens Bil  | 

För att komma fram till var vi kan göra skillnad har vi tittat på alla hållbarhets- 

områden och lyssnat på våra generalagenter, kunder, medarbetare och ägare. 

I enlighet med årsredovisningslagen ska vi rapportera om vårt hållbarhets- 

arbete inom miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter 

och anti-korruption. Utifrån resultatet har vi ringat in de områden som vi 

bedömer har störst påverkan på oss. Alla områden är givetvis viktiga. Men 

vi har valt att kraftsamla kring de identifierade områden där vi vet att vi kan 

arbeta praktiskt och göra skillnad. 

Var kan vi göra skillnad? 
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Påverkningsbart för Holmgrens Bil

Miljö och klimat

1. Energianvändning

2. Transporter

3. Materialåtervinning

4. Avfall och deponi

5. Kemikaliehantering

Personal

7. Kompetensutveckling

8. Ledarskapsutveckling

9. Personalomsättning

10. Arbetsmiljö, säkerhet och hälsa

11. Jämställdhet och mångfald

12. Medarbetarnöjdhet

Sociala förhållanden

13. Arbetsmarknadssatsningar

14. Sponsring och engagemang

15. Samarbete med andra 

16. Leverantörskod

Mänskliga rättigheter

17. Diskriminering och kränkande 

behandling

18. Arbetsvillkor

19. Tillgänglighet

Anti-korruption

20. Mutor, jäv och förskingring

Väsentlighetsanalys
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Våra hållbarhetsområden

Vårt arbete med att minska 
miljö- och klimatpåverkan

     Bidra till en fossilfri fordonsflotta i Sverige

     Investeringar i energisparande åtgärder

     Engagemang i innovationer för energilagring

     100 % förnybar energi

     Minskning av vårt eget Co
2
 utsläpp

     Ständig förbättring av vår materialåtervinning,     

     avfallshantering, kemikaliehantering 

En hållbar arbetsgivare

     Fokus på ledarskapsutveckling

     Fokus på kompetensutveckling

     En sund personalomsättning

     Erbjuda en trygg och utvecklande arbetsplats

     Öka stoltheten och trivseln bland våra medarbetare

En engagerad samhällsaktör

     Sponsra aktörer som delar våra kärnvärden

     Engagemang i kompetensutveckling i branschen

     Synliggöra våra hållbarhetsmål

En föredömlig affärspartner 

     Stå upp för mänskliga rättigheter

     Göra miljövänliga produktval

     Visa god affärsetik och transparens

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

De globala målen eller Agenda 2030 är den mest 

ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling 

som världens ledare någonsin har antagit. I begrep-

pet integreras olika dimensioner som miljö och klimat, 

sociala förhållanden och mänskliga rättigheter. Vi har 

även utvärderat vilka av de globala hållbarhetsmålen 

vi kan bidra till.

Läs mer på www.globalamalen.se

Hur bidrar vi globalt?

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Dessa mål visar inom vilka områden Holmgrens Bil 

kan göra störst skillnad här och nu. 
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Installerat 

över 120 

laddningasstationer

55 % av nyregistrerade 

fordon är 

laddningsbara

Vår totala energiförbrukning inklusive 

uppvärmning är i snitt 132 kWh per kvm

Beslut om investering i snabbladdning 

(150 kW) för allmänheten på 

11 anläggningar E
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Vår miljöpåverkan

Årets viktigaste resultat 2021 

Klimatavtryck för 

drivmedel = 

1 444 591 kg CO
2

68 % återvunnet material

Klimatavtryck 

för vår egen 

vagnpark = 

78 kg CO
2 
snitt 

utsläpp/bil

82 % av med- 

arbetarna tycker att 

Holmgrens Bil är på 

väg åt rätt håll

Klimatavtryck för 

levererade personbilar = 

2020 – 110 kg CO
2
 

2021 – 79 kg CO
2
 

Snitt i Sverige låg på 

2020 – 113 kg CO
2
 

2021 – 90 kg CO
2

Klimatavtryck för 

levererade transportbilar = 

2020 - 196 kg CO
2
 

2021 – 202 kg CO
2
 

Snitt i Sverige låg på 

2020 - 184 kg CO
2

 2021 – 183 kg CO
2
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        I flera år har vi arbetat aktivt med 

konkreta åtgärder inom miljö, klimat 

och arbetsmiljö. Med hjälp av våra 

handlingsplaner följer vi utvecklingen, 

ser vad som ger effekt och var vår  

potential att göra skillnad finns.

Johnnie Boode 
Förändringsledare inom kvalité, miljö och arbetsmiljö 

Holmgrens Bil

Vårt arbete 
med miljö 
och klimat

Vårt miljöarbete fokuserar på de delar av ett fordons 

hela livscykel som vi själva kan påverka, vilket först 

och främst är försäljning av fordon, hantering av ser- 

vice och reparationer. Ett växande område för många 

av våra varumärken är nya digitala stödfunktioner som 

på sikt kan förenkla kommunikationen med verkstad. 

Även där har vi viss möjlighet att påverka utvecklingen 

i dialog med våra generalagenter.

Arbetet med att minska vår miljöpåverkan utgår ifrån 

de miljöaspekter som har identifierats i väsentlighets- 

analysen. Aktiviteter som påverkar miljön och klimatet 

i vår verksamhet är kopplade till energianvändning, 

transporter och tjänsteresor, materialåtervinning och 

kemikaliehantering. För att minska miljö- och klimat- 

påverkan från dessa aktiviteter arbetar vi med förebygg- 

ande rutiner och processer.

Vid beräkning av vår miljöpåverkan har vi valt att 

använda den så kallade CO
2
 ekvivalenten, som mäter 

växthusgasers påverkan på jordens klimat i kilogram 

koldioxidekvivalenter.

AVSNITT 4
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Utveckla nya 

modeller

Försäljning 

av fordon

Tillverka 

fordon

Användning 

av fordon

Genomförande 

av reparation 

och service

Demontera 

fordon

Omhänderta 

återvunnet material 

från fordon

Samverka med 

producenter för att 

utveckla stödfunktioner

Vår del i ett 
fordons livscykel
Vi ser ett allt större intresse av att minimera effekterna 

av fordonsproduktion, försäljning, användning och 

återvinning. Våra varumärken analyserar produktens 

totala livscykel och jobbar aktivt med att minimera 

riskerna. Som återförsäljare finns områden i värde-

kedjan som vi kan påverka, styra och gör nytta. Andra 

områden ansvarar andra aktörer för.

Illustration av ett fordons 

livscykel. De steg som har ett 

”H” är steg som Holmgrens 

Bil kan påverka. 
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I takt med att andelen laddningsbara fordon fortsätter öka 

ser vi vikten av att våra energieffektiviseringar frigör elkap- 

acitet på våra anläggningar. Tillsammans med laddning 

av elektrifierade bilar är uppvärmning, belysning, ventila-

tion samt kyla de största förbrukningsområdena på våra 

anläggningar.

På Holmgrens Bil har vi under 2021 tagit fram investerings-

planer för energisparande åtgärder på alla våra anläggningar 

i dialog med våra fastighetsvärdar. Investeringsfokus under 

året har varit på vår största anläggning Österängen i 

Jönköping. Där har vi låtit bygga en solcellsanläggning på 

255kW som kommer att producera ca 10 % av all el som 

förbrukas på anläggningen. På samma anläggning har vi 

moderniserat belysningen med energieffektivare armaturer 

samt modern styrning. 

Vårt mål har handlat om att ha en så effektiv energianvänd- 

ning som möjligt. Vi följer energiförbrukningen per kvm 

och utvärderar vilka investeringar och processer som har 

gett effekt. Holmgrens Bil har bytt energileverantör under 

året och anläggningarna drivs av 100 % förnybar energi.

Case Jönköping

El-förbrukning som följer:

2019: 1.568.319 kWh

2020: 1.501.148 kWh

2021: 1.492.917 kWh*

*Denna siffra har gått ner trots att vi laddar fler 

bilar 2021 jämfört med 2019.

Klimatavtryck från fjärrvärme i Jönköping: 

43.716 kg/CO
2

Energianvändning

Investeringar i energieffektiviseringar

Investeringar i energilagringssystem

Utveckling av laddningsstationer och samhällsinfrastruktur

Förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt

Framgångsfaktorer:

Resultat:

132 kWh/kvm

100 % förnybar el

Totalt 120 publika laddningsstationer

Beslut om snabbladdning (150 kW) för allmänheten 

på 11 anläggningar

Innovationsprojekt för ett energilagringssystem i 

samarbete med Skövde Energi
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Utifrån ett fordons livscykel är vi som återförsäljare beroende 

av att de bilmärken vi säljer utvecklar och producerar mod- 

eller inom segmentet laddningsbara fordon. Det vi som 

återförsäljare kan påverka är hur vi väljer att marknadsföra 

och presentera modellutbudet till våra kunder. Genom vår 

kunskap om den nya tekniken kan våra säljare vägleda våra 

kunder i ett laddningsbart alternativ. Genom vår digitala 

kampanj #Elbil vår vardag, din framtid vill vi sprida medvet- 

enhet och kunskap via nätet och sociala medier om elek-

trifierade bilar som ett hållbart val av bil. 

Transporter
Försäljning av laddningsbara 
fordon

Resultat:

     55 % av nyregistrerade fordon är elektri- 

fierade bilar. En historisk vändpunkt.

Kunskapsspridning om elmotorns teknik

Ett brett sortiment av laddningsbara fordon

Investeringar i laddningsstationer på våra anläggningar

Anpassningar i våra verkstäder för laddningsbara fordon

Framgångsfaktorer:

2020

2020

Snitt i 
Sverige
2020

Snitt i 
Sverige
2020

Snitt i 
Sverige
2021

Snitt i 
Sverige
2021

110

kg 

CO
2

196

kg 

CO
2

113

kg 

CO
2

184

kg 

CO
2

2021

2021

Klimatavtryck levererade personbilar

Klimatavtryck levererade transportbilar

79

kg 

CO
2

202

kg 

CO
2

90

kg 

CO
2

183

kg 

CO
2
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Ett hållbart, kostnadsmedvetet och effektivt resande är 

viktigt för att minska miljö och klimatpåverkan. På Holm-

grens Bil har vi en resepolicy som gäller för alla resor som 

görs i tjänsten och sätter ramarna för att resande görs på 

ett omdömesgillt sätt. Restriktioner under pandemin har 

inneburit att digitala möten har blivit en naturlig del av var- 

dagen. Genom att ha kontroll över vår egen vagnpark och 

tillhörande inköpta drivmedel kan vi överblicka vår klimat-

påverkan.

Transporter
Tjänsteresor och demobilar

Resultat:

Ett brett sortiment av laddningsbara fordon

Poolbilar eller samåkning 

Digitala möten

Case: Energilagringssystem 
i Skövde

Holmgrens Bil i Skövde ingår i ett innovations- 

projekt i samarbete med Skövde Energi. Syftet 

med projektet är att testa ett energilagringssys-

tem i anslutning till anläggningen för att bättre 

kunna hantera energitoppar. Detta skapar utrym-

me i det befintliga elnätet i Skövde för att kunna 

hantera installationer av snabbladdningsstationer 

på ett kostnadseffektivt sätt.

Framgångsfaktorer:

Klimatavtryck för vår egen vagnpark= 78 kg CO
2 
snitt 

utsläpp/bil

Klimatavtryck för inköp av drivmedel= 1.444.591 kg CO
2 

snitt utsläpp/bil
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Materialåtervinning är både sparsamt och bra för miljön. 

Vår verksamhet genererar stora volymer avfall vilket orsak- 

ar en negativ miljöpåverkan förutsatt att avfallet inte åter- 

vinns. Genom att återvinna material och låta det leva vidare 

i nya produkter kan vi göra stor skillnad på Holmgrens Bil. 

Effektiv materialåtervinning innebär minskade kostnader 

för såväl oss som för samhället. Dessutom bidrar återvin-

ning av material till en minskad klimatpåverkan. Holmgrens 

Bils avfall återvinns och källsorteras i största möjliga mån 

och vi arbetar fokuserat för att öka medvetenheten om 

och engagemanget för materialåtervinning hos alla med-

arbetare. 

Miljöfarligt avfall som inte går att återvinna eller källsortera 

omhändertas på Holmgrens Bil. För att uppfylla förordningen 

om farligt avfall besiktigas alla våra slam- och oljeavskiljare 

i våra verkstäder kontinuerligt. Mängden avfall kartläggs på 

respektive anläggning. Vid omstruktureringar av våra verk-

samheter utvärderas och riskbedöms förändringen och 

följs upp på anläggningsnivå. 

Materialåtervinning

Den centrala insamlingen av data om vår återvinningsgrad och vår avfalls-

hantering

Tydliga rutiner och välmarkerade kärl och containrar på våra anläggningar

Kompetensutveckling och information om miljö- och arbetsmiljöfrågor

Framgångsfaktorer:

Resultat:

68 % av vår totala avfallsmängd återvinns

Nya rutiner för batterihantering följs upp och förbättras

Vårt kemikaliehanteringsarbete bygger på tydliga rutiner och kontinuerlig 

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

vilket resulterat i en reducering av antalet olika kemikalier vi använder. Verk- 

samhetens samtliga kemikalier har identifierats och förts in i det digitala 

registreringsprogrammet Chemical Manager. Riskanalyser görs på samtliga 

substanser som tas in i verksamheten.

En viktig del i vårt arbete med kemikalier är att föra en kontinuerlig dialog 

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

alternativ enligt den s.k. substitutionsprincipen. Vi gör miljövänliga inköp 

även i andra områden när motsvarigheten finns. Vi köper in färre pappers- 

muggar och erbjuder våra anställda och kunder porslin och glas i så stor 

utsträckning som möjligt. Begränsandet av spill i form av bland annat kemi-

kalier är också en viktig del i vårt kemikaliehanteringsarbete. 

Kemikaliehantering

Miljövänliga inköp
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        Ett fokusområde under 2021 har 

varit ledarskapsutveckling för att skapa 

ytterligare förutsättningar för våra 

ledare och medarbetare att växa i sina 

roller. Vägen framåt går via våra enga-

gerade medarbetare som bär med sig 

Holmgrensandan och bidrar till den 

arbetsmiljö och trivsel alla önskar,  

och som speglas i en hög kvalité i  

våra kundmöten.

Annika Duvek 
HR & Servicemarknadsdirektör Holmgrens Bil

En hållbar 
arbetsgivare

Den mest betydande insats vi har sett under åren kopp-

lat till vårt hållbarhetsarbete är att vi på Holmgrens Bil 

investerar i vår personal och erbjuder kompetens- och 

ledarskapsutveckling. Identifierade skaderisker för våra 

medarbetare återfinns främst i våra verkstäder och bil- 

hallar. Hanteringen av elbilar i verkstäderna kräver nya 

säkerhetsrutiner och riktlinjer samt krav på ökad kom-

petens hos våra medarbetare. Det finns även risk för 

psykosocial ohälsa relaterat till t.ex. tidvis hög arbets-

belastning och kundnära yrken. Vi har arbetat sys- 

tematiskt med arbetsmiljön och stärkt vår kultur präglad 

av våra värderingar Glädje, Respekt, Ansvar och Spar- 

samhet. Att vara en hållbar arbetsgivare som skapar 

möjligheter för våra medarbetare att fortsätta upp-

täcka, utvecklas och trivas är nyckeln till toppresultat. 

AVSNITT 5
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I och med den fortsatta pandemin blev även 2021 

ett annorlunda år som begränsade våra möjligheter 

till fysiska möten. Den möjlighet det gav oss är att vi 

har fortsatt utvecklingen av våra digitala utbildningar. 

Holmgrensakademin är vår läroplattform för digitala  

utbildningar som vi grundlade under 2020. Vi har 

under året börjat bygga upp en central organisation 

med utbildare och coacher inom respektive ansvar-

sområde. Vi har skapat utbildningar inom flertalet 

olika områden, där det digitala utbildningsprogram-

met för certifiering av Servicerådgivare fått störst 

fokus under året. 

Utöver Holmgrens Bil interna kompetensinsatser 

erbjuder och ställer våra generalagenter krav på 

delaktighet i utbildningar som ges i deras regi. Det 

är en ytterligare möjlighet till kompetensutveckling 

för våra medarbetare inom vår bransch. Utbudet av 

utbildningar styrs av hur många bilmärken en säljare, 

servicerådgivare eller tekniker arbetar med. 

Vår personal, vår framgång 

Kompetensutveckling Utvecklingssamtal

Årligen hålls ett utvecklingssamtal mellan medar- 

betare och chef på Holmgrens Bil, som resulterar i 

ett överenskommet Målkontrakt. En handlingsplan 

för året skapas och regelbundna avstämningar 

mellan chef och medarbetare hålls under året. 

Processen säkerställer att våra medarbetare har den 

kompetens de behöver och vet vad som förväntas 

av dem under kommande år.  

Case: BMW där  
kompetensen avgör

Under 2021 deltog Holmgrens Bil säljare 

av BMW i snitt 3,5 dagar i utbildning i 

generalagentens regi.  Även dessa in-

satser har under 2021 begränsats p.g.a. 

den pågående pandemin. Digitala eller 

fysiska är dessa utbildningar ett sätt att 

stärka branschkunnandet, kunskap om 

senaste tekniken och banar för karriärs-

utveckling.
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Det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att jäm- 

ställdhet, mångfald och icke-diskriminering ska genom- 

syra vår verksamhet och att våra medarbetare har lika 

förutsättningar att nå sin fulla potential. Vi på Holm-

grens Bil vet att människor med olika erfarenheter 

och perspektiv är avgörande för att skapa det inno- 

vativa klimat som krävs för långsiktig affärsmässig 

framgång. Inför 2021 lyftes Jämställdhet och Mång-

fald som en enskild framgångsfaktor i Holmgrens 

Bils Strategi, som sträcker sig till 2022. 

Sammanfattningsvis är mångfald ett vitt begrepp. På 

Holmgrens Bil har vi en bredd av olika nationaliteter 

på huvuddelen av våra anläggningar och vi har en 

jämn fördelning av olika åldersgrupper över hela 

företaget. En utmaning för oss är att bilbranschen 

är kraftig mansdominerad. För att jämställdhet ska 

ha en given plats på vår agenda är vårt uppsatta mål 

att öka antalet kvinnliga chefer med 25 %. I nuläget 

är bara 4 av 43 chefer kvinnor vilket innebär det 

finns stort utrymme för ökad jämställdhet. Vi på 

Holmgrens Bil rekryterar utifrån uppsatt kravprofil. 

Vid likvärdig kompetens har vi fastställt i vår Mång-

fald- och Jämställdhetspolicy att en ökad mångfald 

ska prioriteras. Vi kan konstatera att vi har nått viss 

framgång i detta under 2021 sett till totala antalet 

nyanställningar. 

Jämställdhet och mångfald 

Case: Mångfald breddade rekryteringsbasen

Det råder brist på skadereparatörer i Sverige. Ett levande exempel på hur mångfald breddar en rekry- 

teringsbas är att vi under året lyckades rekrytera sex nya skadereparatörer från Serbien till vår anläggning 

i Vättersnäs. Våra nya medarbetare fick hjälp att ordna tillstånd för sig och sina medföljande familjer. 

Vi ordnade boende och säkerställde att de anmäldes till en språkkurs. 

Medarbetarnöjdhet 

Sedan december 2019 genomför vi medarbetar-

undersökningar (NMI) vid fyra tillfällen varje år, varav 

två mätningar innefattar kompletterande frågor kopp- 

lat till vårt ledarskap på Holmgrens Bil. Genom ett 

standardiserat frågebatteri och en fortsatt hög svars- 

frekvens även detta år har vi ett trovärdigt resultat 

som vi kan följa upp över tid. I år har vi enligt plan 

genomfört workshops på huvuddelen av våra an- 

läggningar. Chefer och medarbetare utvärderar  

resultaten och skapar handlingsplaner utifrån gemen- 

samt valda fokusområden. NMI-resultaten följs även 

upp av ledningsgruppen löpande under året. Vid en 

jämförelse av resultatet i december 2020 med 

december 2021 har en positiv förflyttning skett på 

85 % av frågorna i undersökningen. 

Är Holmgrens Bil på väg 
åt rätt håll? 

2020

82 %
71 %

2021

NMI-resultaten visar 

att medarbetarnöjd-

heten ökat från 71 % 

nöjdhet till 82 % 2021, 

jämfört med 2020.  
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CASE: Uppföljning av NMI- 
undersökning bidrog till bättre 
arbetsmiljö i Örebro

Nöjdmedarbetarundersökningar (NMI) genomförs på Holm-

grens Bil fyra gånger per år. Under 2021 har målsättningen 

varit att genom workshops på anläggningarna fokusera på 

de resultat där arbetsmiljön behöver förbättras. Hela processen 

är en samverkan mellan chefer och medarbetare med ett gem- 

ensamt ägarskap för förbättringsarbetet. Under året har work-

shops hållits på de flesta anläggningar inom Holmgrens Bil.  

Vår anläggning i Örebro har 22 medarbetare och erbjuder så-

väl Försäljning som Service. När årets första NMI-resultat var 

färdigt analyserade platschefen Anders Magnusson resultatet.    

Under våren hölls en workshop där alla medarbetare fick 

återkoppling på resultatet från undersökningen och identi- 

fierade förbättringsområden. Gruppvis fick medarbetarna 

diskutera orsaker och föreslå åtgärder som kunde göras i 

verksamheten för att förbättra arbetsmiljön.   

Redan i nästkommande NMI-undersökning noterades en 

positiv utveckling av resultatet. Resultaten på såväl de identi- 

fierade områdena som flera andra resultat förbättrades i 

kommande undersökningar. Efter sommaren hölls en ge-

mensam uppföljande workshop på temat arbetsglädje. Syftet 

var att få en  gemensam syn på vad en god arbetsmiljö är 

och skapa förståelse för att varje medarbetare har en inver-

kan på varandras arbetsglädje.

         Det viktiga är att prata om 

medarbetarnöjdhet - att vi har 

ett forum där vi lyfter hur vi har 

det på jobbet där vi spenderar så 

mycket tid. Vi säkerställer att vi har 

ett arbetsklimat där alla vågar säga 

till när något inte känns okej, och 

minst lika viktigt att lyfta det som 

fungerar! Bara genom att vi går 

igenom NMI- undersökningen fråga 

för fråga tillsammans skapar vi 

förståelse och medvetenhet kring 

hur vi är och agerar mot varandra. 

Anders Magnusson  
Platschef Holmgrens Bil Örebro

         Jag tycker det är bra att vi 

har workshops gällande NMI för 

då tar man upp småsaker som man 

gått och tänkt på eller kanske 

stört sig på, men normalt inte tar 

upp i andra sammanhang. Det är 

ofta flera som känner igen sig och 

tycker likadant.

Mathias Thavelin  
Inbytestestare Holmgrens Bil Örebro

Mathias 
Thavelin  

Anders 
Magnusson  

” ”
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En gemensam kultur
 

Såväl Ledningsgrupp som HR har ett stort engage-

mang i att utveckla våra ledare på Holmgrens Bil. 

Vår övertygelse är att engagerade och kompetenta 

ledare är en grundförutsättning för att våra medar-

betare ska trivas och utvecklas. Vi har haft stort fokus 

under 2021 på att utveckla våra plats- och service-

chefer genom ett internt ledarprogram. Att skapa 

en gemensam företagskultur där vi alla lever efter 

vår värdegrund är ett av Holmgrens Bils strategiska 

mål, och våra värderingar har därför en given plats i 

alla våra ledarskapsutbildningar. Att förstå innebörd-

en av och leva efter våra värderingar är ett ständigt 

pågående arbete för både chefer och medarbetare, 

och under 2022 är vårt mål att förstärka våra interna 

utbildningar för nya och befintliga medarbetare. 

Ledarskapsutveckling

Vår utbildning HR-bas har fått namnet Ledarskap BAS. 

Under 2021 har vi även startat upp den nya kompet- 

ensinsatsen ”Ledarutveckling för chefer” som riktar sig 

till platschefer, servicechefer och säljchefer. Dessa ut- 

bildningar hålls i mindre grupper för maximalt utbyte 

mellan deltagarna och tid för fördjupning. Utöver 

dessa utbildningar hålls även individuell coaching för 

chefer kopplat till ledarskap och hälsa. Vidare startades 

under året ett Traineeprogram för de medarbetare 

som har ett intresse av och förutsättningar för att bli 

framtida ledare inom Holmgrens Bil.     

Personalomsättning

Genom kompetensutveckling säkerställer vi att våra 

medarbetare har rätt kunskap om såväl vår verksam-

het som vår bransch. Ledarskapsutveckling handlar 

om att säkerställa att vår strategiska plan genomförs 

på ett motiverande sätt för våra medarbetare. Genom 

att ge dessa områden fortsatt fokus skapar vi förutsätt- 

ningar för våra medarbetare att utvecklas och trivas 

på jobbet. Även vårt fokus på hälsa och frisknärvaro 

är en framgångsfaktor för att ytterligare minska vår 

personalomsättning. 

En stor framgång för oss på Holmgrens Bil är att 

personalomsättningen har minskat under 2021. Vi 

har fortfarande en resa framför oss men är stolta 

över de framsteg som har gjorts. Vi kan se en tydlig 

koppling till en rad insatser som vi har genomfört 

under året i syfte att minska personalomsättningen. 

Vi arbetar aktivt för att uppnå den höga nivå av trivsel 

och attraktivitet som vi önskar för att bli en hållbar 

arbetsgivare, och vi har kommit en bra bit på vägen.

Vägen framåt går via ledarskapet



225. En hållbar arbetsgivare  | 

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete
 

Vi på Holmgrens Bil vill lägga fokus på frisknärvaro hellre än på 

sjukfrånvaro. Vi arbetar proaktivt med hälsoaspekterna kopplade 

till arbetsbelastning. Vi prioriterar det systematiska arbetet med 

medarbetartrivsel och arbetsmiljöfrågor, bland annat genom 

våra skyddsronder, medarbetarundersökningar och medarbetar-

samtal. Varje medarbetare på Holmgrens Bil genomgår även en 

friskundersökning via företagshälsovården vart tredje år som gör 

att vi kan följa upp om vår arbetsmiljö har en inverkan på våra 

medarbetares allmänna hälsotillstånd. 

Visa omtanke

Vår strävan är att genom Omtankessamtal visa omtanke om 

våra medarbetare. Att gå från Hälsosamtal till Omtankessamtal 

ger oss ett verktyg för våra chefer att i ett tidigt skede fånga upp 

eventuell ohälsa och vidta åtgärder. Vi fortsätter arbetet med att 

förankra detta arbetssätt under 2022. Holmgrens Bils frisknärvaro 

2021 är 95,2 %. Då pandemin har följt med oss in i 2021, kan 

stor del av sjukfrånvaron förklaras av de fortsatta restriktionerna 

till följd av denna.      

Genom omtanke vill vi öka frisknärvaron

Holmgrens Bil 
frisknärvaro 
2021 är 95,2 %
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På vår arbetsplats ska alla bemötas med respekt och 

vi motverkar alla former av diskriminering och kränk- 

ande särbehandling. Vi arbetar aktivt med vår värde- 

grund och är tydliga i vår Uppförandekod att vi har 

nolltolerans mot diskriminering och kränkande sär- 

behandling. Vi tydliggör i Uppförandekoden hur våra 

medarbetare gör en anmälan. Systemstöd för en 

modern visselblåsarfunktion har utvecklats under året 

som riktar sig till såväl till våra medarbetare, kunder, 

leverantörer och besökare i våra bilhallar. Ytterligare 

en möjlighet för våra medarbetare att uppmärksamma 

eventuell förekomst av diskriminering och kränkande 

särbehandling är via de friskundersökningar företags- 

hälsovården genomför vart tredje år.   

Diskriminering 
och kränkande 
särbehandling

Under året har en förstudie genomförts för ett nytt 

Löne- och HRM system. Det nya systemet kommer 

att införas under 2022 och medföra en avsevärd 

effektivisering i hanteringen av tid, resor och lön för 

alla Holmgrens Bil medarbetare. Våra chefer kommer 

ges avsevärt bättre förutsättningar att följa upp KPI:er 

såsom sjukfrånvaro och personalomsättning, vilket yt-

terligare banar vår väg för ett hållbart medarbetarskap.  

Under 2022 ska vi påbörja ett Ambassadörsprogram på Holmgrens Bil. Syftet är att få veta hur våra medarbetare 

uppfattar oss som företag och att minska avståndet mellan verksamheten och ledningen genom dialog och 

ett omvänt mentorskap. Med Ambassadörsprogrammet vill vi ge våra medarbetare förutsättningar att vara 

kulturbärare och sprida medvetenhet kring våra värderingar i verksamheten.     

Den digitala 
resan fortsätter 

Holmgrensandan 
- Hur vi bygger en stark kultur  

Personalomsättning för 2021 23,4 % 

Frisknärvaro 95,2 % / Sjukfrånvaro 4,8 % 

9 % av cheferna är kvinnor, d.v.s. 4 av 43

Genomfört ledarprogram för platschefer och servicechefer

Breddad mångfald genom nyrekryteringar

82 % tycker att Holmgrens Bil är på väg åt rätt håll

 

Kompetensutveckling för våra medarbetare

Ledarprogram för våra chefer

Friskvårdssatsningar och omtanke

Utvecklingssamtal och Målkontrakt

Gemensam workshop på anläggningen för att 

förbättra arbetsmiljön

Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Resultat:

Framgångsfaktorer:

ÖVERBLICK: 

En hållbar 
arbetsgivare
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       Att visa ett engagemang för aktörer 

som delar våra kärnvärden där vi är 

lokalt verksamma, ger oss möjlighet 

att påverka mänskliga rättigheter och 

bidra till ett välmående samhälle.

En engagerad 
samhällsaktör

Sponsring
 
Vi strävar efter ett samhällsengagemang som repre-

senterar Holmgrens Bils värdegrund. All vår sponsring 

ska ligga i linje med Holmgrens Bils kärnvärden; Glädje, 

Ansvar, Respekt och Sparsamhet och stärka vårt varu- 

märkeslöfte – Vi bryr oss. Genom att engagera oss 

i områden som relaterar till vår verksamhet kan vi 

åstadkomma stor positiv påverkan för vår omgivning 

och samtidigt stärka vårt varumärke.

Vår sponsringspolicy kräver att avtal godkänns och  

kvalitetssäkras av marknadsavdelningen samt resul- 

terar i att samhällsengagemang följs upp. Den lokala 

förankringen är viktig för oss där vårt fokus är att 

främja hälsa, jämställdhet och mångfald.

En rad välgörenhetsaktiviteter som idrottsarrangemang 

och turneringar har påverkats av pandemin. Trots det 

har vi fortsatt att sponsra en rad ideella verksamheter 

såsom Team Rynkeby där alla sponsorintäkter går till 

Barncancerfonden.

En identifierad risk är att anläggningar sponsrar eller 

ger bidrag till projekt och ideella organisationer 

som inte fullt ut överensstämmer med Holmgrens 

Bils värderingar. Genom att marknadsavdelningen 

godkänner, kvalitetssäkrar och följer upp våra avtal 

minimerar vi denna risk.

Arbetsmarknads- 
insatser
Att ta emot praktikanter är en viktig del i vårt samhälls- 

engagemang. Dels för att stärka kompetensen i 

branschen, dels för att hjälpa ungdomar till en ut-

vecklande praktikplats. Vi har under 2021 tagit emot 

33 praktikanter. Vi samarbetar med flera gymnasie-

skolor, utbildningsanordnare och teknikcollege- 

verksamheter runt om i Sverige. 

Eric Holmgren 
Vice VD Holmgrens Bi

AVSNITT 6
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       Vi har höga förväntningar på att 

våra affärspartners visar respekt för 

mänskliga rättigheter och tar ansvar 

för miljön, goda arbetsförhållanden 

och affärsetik. Vi vill vara ett föredöme 

i varje affärsrelation.

Benny Holmgren 
VD och ägare Holmgrens Bil

En föredömlig 
affärspartner

Som återförsäljare samspelar vi med en mängd olika 

aktörer. Viktigast är våra generalagenter samt leveran- 

törer inom servicemarknad och fastighetsdrift. General- 

agenterna representerar tillverkaren av de nya bilar 

Holmgrens Bil säljer. Som föredömlig affärspartner 

vill vi föregå med ett gott exempel. Vi ställer höga 

krav på alla våra leverantörer kring miljöfaktorer som 

energi och kemikalier, samt förväntar oss goda arbets- 

förhållanden, affärsetik och respekt för mänskliga 

rättigheter.  

Leverantörskod 
 

Vår leverantörskod gör det möjligt för oss att säker- 

ställa att våra leverantörer lever upp till våra krav.  

Den tydliggör vilka hållbarhetskrav och krav på 

mänskliga rättigheter vi på Holmgrens Bil ställer på 

våra leverantörer. Samtliga våra leverantörer, under- 

leverantörer och affärspartners omfattas av vår lever- 

antörskod. Holmgrens Bil kan utföra föranmälda besök 

samt initiera påföljder som eventuella överträdelser 

av vår leverantörskod kan medföra.

Förutsättningarna att göra kontrollbesök har dock 

varit begränsade under året på grund av covid-19. 

Rutinerna kommer att fullföljas aktivt när förutsätt-

ningar för fysiska besök förändras. Koden kommer 

även fortsättningsvis implementeras löpande vid sig-

nering av nya avtal. Vi har långsiktiga affärspartners 

inom kritiska områden och vårt mål är att alla våra 

leverantörer ska signera vår leverantörskod.  

AVSNITT 7
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Antikorruption
 

Mutor, jäv och förskingring 

Holmgrens Bil har nolltolerans mot korruption inom 

hela verksamheten och i samtliga affärsrelationer, 

och vi verkar aktivt för att motverka korruption i alla 

dess former. Årets arbete har resulterat i utforman- 

det av en ny Antikorruptionspolicy. Policyn innehåll-

er principer gällande mutor, finansiella brott, 

intressekonflikter, vänskapskorruption, nepotism och 

kartellbildning. I samband med detta arbete 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 ingick 

som ett utbildningsblock. 2022 är planen att öka 

kunskapen om antikorruption via det digitala intro-

duktionsprogram som är under utveckling. Inom 

Holmgrens Bil har vi även etablerade rapporteringsvägar 

vid eventuella avvikelser mot antikorruptionspolicyn.

Visselblåsarfunktion 
 

Genom vår visselblåsfunktion kan misstankar om 

allvarliga oegentligheter, lagöverträdelser eller andra 

allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen anmälas 

med anonymitet. Vi kommer lansera ett nytt digitalt 

stödsystem där både medarbetare, leverantörer, 

kunder och besökare kan använda sig av funktionen. 

Inga anmälningar har rapporterats under 2021.

 

Mänskliga 
rättigheter   

Cirka 30 % av våra leverantörer har signerat 

leverantörskoden

Vid kontrollfrågor har inga avvikelser om mänskliga  

rättigheter, arbetsförhållanden eller affärsetik anmärkts

Inga inrapporterade missförhållanden

 

Dialog med leverantörer angående 

hållbarhetskraven

Leva som man lär

Transparens om hållbarhetskraven

Transparens och öppenhet om eventuella avvikelser

Varje företag har ett ansvar att respektera de mänskliga 

rättigheterna.  Vår verksamhet på Holmgrens Bil ska 

inte bidra till kränkningar av de mänskliga rättighet- 

erna och vi ska agera för att förhindra sådana. För att 

reducera risker med ”Leverantörsansvar kopplade till 

mänskliga rättigheter” utvärderas tilltänkta leverantörer 

utifrån flera perspektiv. Vår Leverantörskod säkerställer 

vår rätt att utföra föranmälda besök hos våra leveran-

törer. Ökad transparens ger möjlighet att upptäcka 

avvikelser i efterlevnaden hos våra leverantörer. 

Beroende på allvarlighetsgraden kan vi gå från att ge 

en varning till att vid allvarliga överträdelser avsluta 

en leverantörsrelation med omedelbar verkan.  

Resultat:

Framgångsfaktorer:

ÖVERBLICK: 

En föredömlig 
affärspartner
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Investeringar i energieffektiviseringar

Investeringar i energilagringssystem

Utveckling av laddningsstationer och samhällsinfrastruktur

Förnybarenergi i så stor utsträckning som möjligt

Kunskap om information om elmotorns teknik

Ett brett sortiment av laddningsbara fordon

Investeringar i laddningsstationer på våra anläggningar

Anpassningar i våra verkstäder till laddningsbara fordon

Ett brett sortiment laddningsbara fordon

Poolbilar och samåkning när möjligt

Den centrala insamlingen av data om vår återvinningsgrad och 

vår avfallshantering

Tydliga rutiner och välmarkerade kärl och containrar på  

våra anläggningar

Kompetensutveckling och information om miljö- och  

arbetsmiljöfrågor

Medarbetarprogram för våra anställda 

Ledarprogram för våra chefer

Friskvårdssatsningar och omtanke

Utvecklingssamtal och Målkontrakt

Fortsatt fokus på uppföljning av NMI-resultatet för en ökad 

medarbetardialog

Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Motverka korruption 

Några av våra framgångsfaktorer 
vi kommer att ta med oss 2022:

Holmgrens Bil har ambitioner att fortsätta minimera sin 

miljö- och klimatpåverkan, erbjuda attraktiva och trygga 

arbetsplatser, stå upp för mänskliga rättigheter och mot-

verka korruption. Det ligger mycket arbete bakom det  

fina resultat vi levererar 2021. Vår spännande resa fortsätter. 

Vi vill inspirera dig och öka din medvetenhet och dina 

kunskaper kring ett hållbart val av bil.

Vår vardag, 
din framtid

AVSNITT 8
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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 2021 (räkenskapsåret 2021) och för att den är upprättad 

i enlighet med årsredovisningslagen.  

Granskningens inriktning och omfattning

Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhets- 

rapporten. Detta innebär att vår 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. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande.

Uttalande 
 
En hållbarhetsrapport har upprättats.

 

Jönköping den 3 mars 2022

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Kristoffer Johansson 
Auktoriserad revisor


