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1920-tal
Berner & Co grundas 1925 
i Östersund. Verksamhet inriktad 
mot kontorsmaskiner.

1930-tal
Berners tar steget in på fordons-
marknaden och blir återförsäljare 
av Opel.

1940-tal
Berners blir återförsäljare av  
Scania-Vabis och Volkswagen.

1950-tal
En expansiv fas då bilägande 
börjar bli vanligt hos gemene 
man. Filial öppnas i Sveg.

1960-tal
Volkswagens 250.000:e bil rullar 
i Sverige. Verkstaden i Sveg 
byggs ut.

1970-tal
Brant stigande omsättningskurva 
för Berners. Volkswagen Passat 
och Golf lanseras.

1980-tal
Bil & Bussföretagen i Sundsvall 
med filialer i Härnösand, 
Kramfors och Ånge förvärvas 
och byter namn till Berner & Co i 
Sundsvall AB.

1990-tal
Utbyggnationer av lager och 
plåtverkstad genomförs. Audi 
lanserar storsäljarna A4 och A6.

2000-tal
Personbilar i Sundsvall flyttar till 
Birsra. Bil AB Ernst Andersson i 
Sollefteå förväras. Tunga Fordon 
i Östersund flyttar till Fyrvalla.

2010-tal
Nya miljövänliga biltvättar  
öppnar i Sundsvall och Öster-
sund. Åre Bilverkstad förvärvas. 
Tunga Fordon och Transportbilar 
flyttar till ny anläggning i Birsta.

2020-tal
Stor förändring i branchen  
med en ökad efterfrågan på el-, 
hybrid- och bränslecellsbilar
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BERNERS HISTORIADET HÄR ÄR BERNERSINNEHÅLL

Berners är ett familjeägt företag som grundades 
1925 i Östersund. Bernerskoncernen består av 
Person- och Transportbilar som säljer och 
servar Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT 
och Volkswagen Transportbilar, Tunga 
fordon som säljer och servar lastbilar 
och bussar från Scania samt Berner 
& Co som står för förvaltning, 
administration och koncern- 
gemensamma tjänster.

Vår verksamhet finns  
fördelad på följande orter:

1. Åre
2. Östersund
3. Sveg
4. Sollefteå
5. Härnösand
6. Sundsvall
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Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en  
universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar 
utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 
17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av 
hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål 
har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det 
möjligt att mäta framstegen, vi på Berners har inlednings- 
vis valt att fokusera på fem av målen 3,5,7, 8 och 13.
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Hållbar
utveckling

DE GLOBALA MÅLEN FÖR
Årshjul

Årshjul inom
arbetsmiljö
Under 2019 genomfördes en tre dagar lång utbildning 
i OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö för chefer, 
skyddsombud m.fl. 

Efter utbildningen togs ett gemen-
samt mål fram för arbetet inom arbets- 
miljön på Berners. Det övergripande 
målet är att vi ska vara 97 procent 
friska. 2019 var friskhetsindex 96,98 

procent. Ytterligare ett av delmålen 
var att ta fram ett årshjul för SAM, 
systematiskt arbetsmiljöarbete för att 
säkerställa att de olika aktiviteterna 
genomförs och följs upp.

 KVARTAL 4
  Skyddskommitté, hela bolaget.
  Arbetsmiljöutbildning, nya  
chefer och ansvariga.

  Brandövning, rutiner vid  
brand.

  Brandöversyn, 1 gång/mån.

 KVARTAL 1

  Skyddsronder, riskanalyser.
  Medarbetarsamtal.
  Brandöversyn, 1 gång/mån.

 KVARTAL 2
  Skyddskommitté, lokalt
  Lönesamtal, klart sista april
  Semesterlistor, klart sista april
  Brandöversyn, 1 gång/mån.

 KVARTAL 3
  Skyddsronder, riskanalyser.
  Medarbetarsamtal, uppföljning.
  Inventering av utbildningsbehov 
inom arbetsmiljö.

  Brandöversyn, 1 gång/mån.
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Mål för en 
hållbar framtid

– Målen vi har valt att fokusera på de 
närmaste tre åren är mål 3, 5, 7, 8 och 
13. Gällande mål 3, lägger vi främst 
resurser på våra medarbetare. Friska 
och engagerade medarbetare är en 
förutsättning för att Berners ska  
finnas och vara lönsamt. 

– Mål 5 är en utmaning för oss efter-
som vi vill ha fler kvinnor i branschen 
och på Berners än vi har idag. Därför 
har vi valt att arbeta med mål 5. 

– Under 2019 tog vi in vår första 
kvinnliga styrelsemedlem, Johanna 
Stridsman Hjelm som jag vill lyfta 
fram som en kvinna med hög kom- 
petens och lång erfarenhet inom  
digitalisering och framtid där vi har 
stor potential att utveckla oss kopplat 
till hållbarhet. 

– I och med att Johanna Strids-
man Hjelm kom in på Berners så 
startade vi också ett digitaliseringsråd 

där vi jobbar med utveckling inom  
digitalisering. 

– Under hösten gjorde vi en energi- 
kartläggning för alla våra fastigheter 
och i och med det såg vi att vi kan 
bidra mycket med fokus på mål 7.  
Vårt mål är att vi ska minska vår  
energipåverkan med 30% till 2030, 
ett tufft mål men vi har allt att vinna 
och inget att förlora. 

– Ytterligare ett beslut som vi tog 
under 2019 var att vi ska arbetsmiljö- 
certifiera oss under 2020-21 vilket  
även leder till att vi kommer jobba 
med mål 8, för att säkerställa arbets- 
miljön samt se till att vi bidrar till den 
ekonomiska tillväxten i samhället.

– Vårt femte mål är mål 13, där vi di-
rekt är med och påverkar regeringens 
mål om ett fossilfritt Sverige. Genom  
våra varumärken och Volkswagen-
koncernens utveckling av elektrifi-

ering ser vi att vi starkt kommer att 
bidra till den elektrifiering hela vår 
bransch rör sig mot. Där ser vi att vi 
har en viktig uppgift i att utbilda om 
och visa på att möjligheterna för de 
olika fossilfria fordonen som kommer 
inom kort.

– Jag vill att alla ska vara stolta som 
jobbar på Berners för vårt engage-
mang i att verkligen nå målen för 
Agenda 2030. 

– Vi vet att vår bransch kommer 
att förändras i och med att de fossila 
bränslena ska vara borta till 2050 
men det ger oss möjligheter till att få  
vara med om en spännande utveckling 
och påverka hela samhället med våra  
produkter och tjänster som säkert 
kommer se helt annorlunda ut  
snabbare än vi kan räkna med. Jag 
och Berners vill verkligen vara med 
på denna spännande resa.
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– För mig och Berners är det viktigt att vi bidrar till att 
vara ett ansvarsfullt företag och arbetar för principerna 
i FN:s globala mål. Målen för hållbar utveckling pekar 
tydligt framåt och vi kan göra skillnad genom att arbeta 
med förbättringar internt och erbjuda våra kunder  
tjänster och produkter som bidrar till att vi når målen för 
Agenda 2030. På produktsidan ser vi framemot de upp 
till 70 nya eldrivna modellerna från vår generalagent 
som marknaden ska erbjudas fram till 2028.

Stefan Rasteby
KONCERNCHEF

MÅLEN FRÅN AGENDA 
2030 SOM BERNERS VALT 

ATT FOKUSERA PÅ:



Marcus Nordqvist, hur gick 2019?
– 2019 blev ett mycket starkt för- 
säljningssår för Berners och Scania 
där totalmarknaden för riket nådde 
all-time-high-nivå. Med ett mycket 
starkt produktutbud på både lastbilar 
och bussar stod vi väl rustade att möta 
olika kundbehov på transportlösningar 
med en bred portfölj som direkt kan 
reducera CO2-utsläpp, vilket har en 
direkt påverkan på vår miljö. 

– Vi har sett en ökad efterfrågan 
på alternativ till fossilt bränsle och 
hållbarhet har fått en allt viktigare 
roll både hos oss och våra kunder där 
några kunder tydligt tagit ställning 
inom hållbarhet och satsar stort 
inom området. Vi förde flera dialoger  
med våra kunder och ”kundens 
kund” på temat hållbarhet för att lära  
oss själva mer men även se hur vi kan 
hjälpa våra kunder framåt i hållbar-
hetsarbetet.

– Vi ser en viss osäkerhet runt skatter 
och avgifter på olika drivmedel där en 
mer långsiktig politik efterfrågas från 
våra kunder så att de våga investera i 
ny teknik och alternativa drivmedel.  
I våra distrikt finns en väl utbyggd  
infrastruktur på plats för etanol, gas 
och RME. På Berners har vi fattat 

beslut att tillsammans med Energi- 
fabriken erbjuda tankmöjlighet av 
RME på Berners anläggning i Sunds-
vall under våren 2020. 

– Berners Tunga Fordon är Miljö- 
certifierade enligt ISO 14001:2015 
och vi har för avsikt att genomgå en 
certifiering enligt ISO även inom  
Arbetsmiljö, vilket är en viktig del i 
att vara ett hållbart företag över tid.

Vad ser du som de största  
utmaningarna i era fem fokusmål 
från Agenda 2030?
– Hållbarhet är en strategiskt viktig 
fråga för hela Berners som kommer att 
kräva att vi arbetar tillsammans inom 
koncernen för att nå ut i marknaden 
och positionera oss inom detta viktiga 
område. Hållbarhet berör alla och 
något som måste komma högt upp 
på vår agenda för att tex attrahera rätt 
kompentenser till Berners. 

– Vår bransch har en viktig roll att 
fylla för att erbjuda rätt produkter 
och tjänster för att reducera CO2-av- 
trycket i världen. Utmaningen ligger 
i att nå ut till våra kunder och  
verkligen förstå de kundbehov som 
finns och tillsammans med våra 
kunder utveckla varandras affärer.

Tommie Wallinder, hur gick 2019?
– 2019 blev ett utmanade år med  
Bonus-Malus, brist på leveranser från 
vår generalagent Volkswagen, höga 
eurokurser, Brexit m.m. vilket gjorde 
att vi först på hösten började vi se 
en ökad leverans av nya bilar. Detta 
medförde vilket till sist att december 
slutade med en spurt med stora  
påfrestningar på vår organisation.  
Resultatmässigt blev det ändå vårt 
bästa år ekonomiskt.

 
Vad ser du som de största  
utmaningarna i era fem fokusmål 
från Agenda 2030?
– Hållbar energi för alla ser jag  
som viktigaste målet att jobba med 
för oss på Berners. Vår strategi för 
att minska vår påverkan på klimatet 
blir att fokusera på elektrifiering av 
våra fordon. Volkswagenkoncernen 
investerar över 30 miljarder euro 
för industrialisering av e-mobilitet. 
Till 2028 ska inte mindre än 70 nya 
eldrivna modeller introduceras på 
marknaden.

– Sverige är ett av de länder som har 
bäst förutsättningar för elbilar när 
det gäller förnybar energi. Tack vare 
vår vattenkraft men även vind blir 

elbilen klimatmässigt lönsam direkt.  
Kunder väljer Berners för vi till- 
sammans med Volkswagen är det 
bilföretaget som tar störst ansvar för  
hela bilaffären från produktion till 
skrot med hänsyn till ekonomi, 
ekologi och socialt ansvarstaganden.

– Slutligen vill jag lyfta att vi under 
året utsetts till ett av Sveriges friskaste 
företag vilket är oerhört glädjande. 
Utmärkelsen utsågs av hälsoföretaget 
Feelgood med följande motivering:

Tommie Wallinder
VD – BERNERS PERSON-  

OCH TRANSPORTBILAR AB

Marcus Nordqvist
VD – BERNERS  

TUNGA FORDON AB
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Goda resultat 
under året

BERNERS VD:AR OM 2019

”Med högt ställda mål för 
verksamheten har Berners 
Person- och Transportbilar AB 
insett att ett aktivt arbete med 
ledarskap, hälsa och arbetsmiljö 
är lika strategiskt viktigt som 
arbetet med affärsplaner. Med 
ett friskhetsindex på 97 procent, 
korta beslutsvägar, nära dialog, 
delaktighet och ett proaktivt 
förhållningssätt som fokuserar 
på orsaken till problemet har 
Berners levererat på sin strategi. 
Därför är de Jämtlands läns 
friskaste företag 2019 och en 
av sju finalister till Sveriges 
Friskaste Företag.”
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företaget bidrar med pengar till  
föreningen varje månad som sedan 
personalföreningarna förfogar över 
för att göra olika aktiviteter för per-
sonalen och använda vid personal- 
uppvaktningar.

– Vi har även en Personalstiftelse 
och via den har vi avsatt 60 000 kr/år 
till stipendier för studier som alla an-
ställda har möjlighet att ansöka om. 
Vad man vill förkovra sig inom är helt 
valfritt och utan koppling till yrket  
eller arbetet. Intresset är högt och vi 
har delat ut alla pengar under året, 
bl.a till kurs i hovslageri, skeppar- 
examen och tårtdekoration.

– Medarbetarsamtal med personliga 
utvecklingsplaner för samtliga med-
arbetare är en prioriterad aktivitet för 
våra chefer. Det skapar en god dialog 
med möjlighet att fånga upp värde-
fulla insikter och idéer som bidrar till 
utveckling för både medarbetare och 
verksamhet.

– Vi strävar efter att vara transpa-
renta med information om hur det 
går för företaget och utvecklingen 
framåt så långt det är möjligt. Via  
vårt intranät avrapporterar lednings-
gruppen efter sina möten, varje månad 
publiceras en kort film där VD och 
representanter från ledningsgruppen 
presenterar resultat och aktiviteter.  
Dessutom besöker ledningen alla 
större driftställen och håller infor-
mationsträffar en gång i kvartalet.  
Träffarna filmas och läggs ut på intra- 
nätet så att de mindre anläggningarna 
och personer som inte kunnat närvara 
ska få möjlighet att ta del av informa-
tionen.

Friskhetsindex
– En del av vårt affärsmål är ett frisk-
hetsindex på minst 97% vilket inne-
bär att den totala sjukfrånvaron inte 
ska överstiga 3 procent på årsbasis. 
Sjukfrånvaron mäts och följs upp  
månadsvis. Genom systemstöd kan vi 
i ett tidigt skede fånga upp återkom-
mande korttidsfrånvaro och vidta  
förebyggande åtgärder för att undvika 
längre sjukskrivningar, det är en  

viktig del i arbetet för att säkerställa 
en hälsosam arbetsplats. När vi sum-
merar 2019 kan vi se att sjukfrån- 
varon minskat något jämfört med 
2018. Personbilsbolaget når målet 
med 97% i friskhetsindex och Tunga 
Fordon nådde sitt delmål med att 
sänka korttidsfrånvaron till 2,9%, där 
blev utfallet 2,6%

Jämställdhet och likabehandling
– Vår bransch är traditionellt mans-
dominerad och vi strävar efter en 
jämnare könsfördelning i före- 
taget. Utvecklingen har varit positiv, 
sedan 2010 har andelen kvinnor på 
Tunga Fordon ökat från 5% till 10% 
och i Personbilsbolaget från 12% till 
17%.

– Vår personalstruktur speglar för 
närvarande inte det samhälle vi verkar 
i utifrån ett mångfaldsperspektiv. Här 
behöver vi bli bättre på att attrahera 
medarbetare med olika bakgrund. 
Företagets strävan är att vårt arbets-
klimat ska ha sin grund i alla männ-
iskors lika värde. Alla medarbetare 
ska känna arbetsglädje, engagemang 
och trygghet och ha samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter 
oavsett kön, könsidentitet eller köns-
uttryck, ålder, sexuell läggning, funk-
tionsnedsättning, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning.

– Berners egen personalpolicy 
överensstämmer med FN:s konven-
tion av de mänskliga rättigheterna. 
För incidenter rörande diskriminering 
råder nolltolerans inom företaget.

Kompetensförsörjning
– Vi verkar i en bransch med snabb 
teknikutveckling, brist på kompetens 
och hög konkurrens om arbetskraften, 
därför är den långsiktiga kompetens-
försörjningen en viktig strategisk 
fråga oss. Vi har nära samarbete  
med fordonsprogrammen på våra 
gymnasieskolor där vi tar emot elever 
för praktik i våra verkstäder. Genom 
att ta emot praoelever från grundsko-
lan vill vi medverka till att tidigt väcka 
ett intresse för branschen och våra 

Hälsa och arbetsmiljö 
– Vi har ett nära samarbete med före- 
tagshälsovården där fokus ligger på 
främjande insatser är en viktig del i 
vårt hälsoarbete. Samtlig personal får 
göra en hälsoundersökning och enkät 
kring hälsa, arbetsliv och livsstil vart-
annat år. Eftersom vi genomför dessa 
undersökningar med så täta intervall 
så får vi ett bra underlag för att jobba 
med aktiviteter som främjar hälsa och 
arbetsmiljö. Utöver detta erbjuder vi 
dessutom alla anställda över 50 år en 
frivillig hälsoundersökning varje år.

– En drogfri arbetsmiljö är en 
självklarhet och vi tar aktivt ansvar 
för ett förebyggande arbete där frågor 

om riskbruk finns med som en själv- 
klar del i arbetet med en hälso- 
främjande och attraktiv arbetsmiljö. 
Vi genomför oanmälda utandnings-
prov för alkohol för samtlig personal 
samt slumpmässiga drogtester varje 
kvartal. Målsättningen är att hjälpa 
och stötta medarbetare att bli fria 
från ett eventuellt missbruk och en 
bibehållen anställning. 

– Under året har vi genomfört en stor 
utbildningsinsats med grundläggande 
arbetsmiljö för chefer och arbetsledare. 
Till detta lades även tre extra ut-
bildningsdagar med fokus enbart 
på organisatorisk och social arbets- 

miljö för chefer, arbetsledare, fackliga 
företrädare och skyddsombud. Efter 
genomförd utbildning skapades 
arbetsgrupper för att driva priori- 
terade frågor inom ramen för  
organisatorisk och social arbetsmiljö, 
exempelvis introduktion av nya chefer 
och nya medarbetare, ledarskap och 
friskfaktorer. Ett resultat av detta  
arbete är att friskvårdsbidraget har 
höjts inför 2020 för att uppmuntra 
till ett ökat nyttjande.

Engagemang och delaktighet
– Vi har en lång tradition av att ha 
aktiva personalföreningar på våra 
arbetsställen. Både de anställda och  

Med friskhet
i fokus
En god arbetsmiljö innefattar många viktiga delar.  
Agneta Andersson som är ansvarig för Human Resources 
på Berners berättar hur man arbetat med bland annat 
hälsa och friskhet under 2019.

Tunga Fordon 2018 2019

Friskhetsindex 94% 95%

Person- & Transportbilar 2018 2019

Friskhetsindex 96,8% 97%

Berner & Co 2018 2019

Friskhetsindex 98,75% 99%

FRISKHETSINDEX

Tunga Fordon 2018 2019

Utbildningstimmar 2150 3200

Antal anställda 94 93

Genomsnitt/anställd 23 34

Berner & Co 2018 2019

Utbildningstimmar 270 250

Antal anställda 18 16

Genomsnitt/anställd 15 16

Person- & Transportbilar 2018 2019

Utbildningstimmar 5411 6663

Antal anställda 262 270

Genomsnitt/anställd 21 25

UTBILDNINGSTIMMAR
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Berners Person- och transport- 
bilar i Östersund vann under 
året priset som det friskaste 
företaget i Jämtland 2019. 
Priset utsågs av hälsoföretaget 
Feelgood.
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Avfall, återvinning och deponering
– Bernerskoncernen är ledande inom 
fordonsbranschen att ständigt hitta nya 
vägar att ta hand om det avfall vi belas-
tar miljön och samhället med från vår 
verksamhet. Genom att Berners tidigt 
byggde upp en grupp viktiga med- 
arbetare på våra större anläggningar 
som dagligen arbetar med detta och 
vägleds och styrs genom vår teknik- 
och miljöansvarige – Krister Melin har 
Berners hittat en systematik som stän-
digt tar oss framåt i vårt ledord att sätta 
miljön i framkant i det vi återvinner ur 
avfall samt tar hand om för deponering.

– Intern utbildning och information 
ges till alla våra anställda genom Kris-
ter där de får ta del och vara en del av  
vår återvinning redan inne på våra 
försäljnings- och produktionsavdelnin-
gar gör att medvetenheten och intresset 
med goda ideér ständigt stiger hos alla 
våra medarbetare i att dra sitt strå till 
stacken för att fortsätta vara ledande i 
detta viktiga arbete.

– Allt detta arbete har genom åren 
lett till att vi i dagsläget har samman-
lagt 30 fraktioner som omfattar vår 
interna återvinning där vi tar om hand 
och återvinner det vi kan ur de delar 
samt det avfall som den dagliga pro-

duktionen avger. För att ytterligare ta 
ett steg vidare i att minimera klimatav- 
trycket så har Berners genom Krister 
under 2019 även börjat kika på utbyten, 
nya anpassningar och placeringar av 
återvinningskärl samt tömningsinter-
valler för att minska transporter samt 
korta deras körrutter till och från våra 
anläggningar.

– Att återvinna på det vis Berners 
valt har även lett till att vi idag i vissa 
delar får payback från deponeringen på 
en hel del av vårt avfall vilket samtidigt 
sänker våra avfallskostnader men främst 
gör att Berners är med och bidrar till 
återbruk i t.ex. elektronik, plaster och 
metaller för att ta några exempel.

Vattenrening och återvinning
– I våra miljötvättar för både lätta och 
tunga fordon, extern såväl som internt, 
har vi dag 100 % recirkulering och  
rening av tvättvatten vilket gör att vi 
som en av få i vår bransch inte belastar 
det kommunala avloppsnätet med något 
i miljöpåverkan i utsläpp. 

– Allt avfall från dessa tas om hand 
av Berners i vårt avancerade system och 
deponeras via återkommande tömning-
ar av vår samarbetspartner Lundstams/
Ragnsells i den delen. I samtliga större 
fastigheter som vi själva äger är även alla 
golvbrunnar och golvrännor anslutna 
till systemet för att ha en så liten mil-
jöpåverkan som möjligt i utsläpp mot 
det kommunala avloppsnätet. 

El och energi
– I våra fastigheter, både de ägda och 
hyrda, fortsätter vi under 2020 att en-
ergikartlägga. Som ett led i detta byter 

vi eftersom ut all belysning till att vara 
det mest energibesparande som går i 
våra verksamheter, utan att påverka ar-
betsmiljön. 

– Berners reviderar klassiska ström-
brytare till belysningar att utgöras av 
automattändning på strömbrytare i de 
lokaler där detta är möjligt samt kop-
plar mycket av belysning och energi- 
krävande apparater, exempelvis kom-
pressorer, i produktion att med  
automatik gå i viloläge vid t.ex på 
larmning av lokaler.

– Berners har satt igång en process 
där vi ser över möjligheten till att gå 
över till att komplettera med solenergi 
på de anläggningar som klara av detta.

– Värmesystemen ses över och vi 
jobbar mot de mest energibesparande 
åtgärderna som finns idag, vi själva ser 
över möjlighet till energiåtervinning 
från den verksamhet som har ett över-
skott i värmeproduktion från apparater 
och utrustning.

– Vår infrastruktur med laddstationer 
för el- och hybridbilar byggs snabbt ut 
för att förse både kunder och våra egna 
fordon med möjlighet att ladda på våra 
anläggningar.

– Laddningsinfrastrukturen anpas-
sas för kommande funktioner såsom 
att vi kommer att ha möjlighet att 
låna el från fordom som står på ladd-
ning en längre tid med payback för den 
som har sitt fordon satt till laddning. 
Vi anpassar även laddningsstrukturen 
till att vara smart och känna av vilket 
fordon som kräver högst kapacitet för 
närvarande och därefter fördela ladd-
ningen så att energiåtgången blir så låg 
som bara möjligt.

yrkesmöjligheter. Våra befintliga 
medarbetare är en viktig del i detta 
arbete. När våra medarbetare trivs, 
känner engagemang och stolthet 
för sitt arbete är de goda ambassa- 
dörer för att attrahera nya med- 
arbetare. Den viktigaste faktorn för 
en långsiktig kompetensförsörjning 
är att vi fortsätter vårt omfattande 
arbete med att utveckla och utbilda 
våra befintliga medarbetare så att vi 
står väl rustade med rätt kompetens 
för att möta utvecklingen. 

Jämtlands friskaste företag
– Berners Personbilar i Östersund 
vann priset som friskaste företaget 
i Jämtland 2019. Bakom priset står 
Feelgood samt en jury bestående 

av experter inom arbetsmiljö och 
hälsa. Utmärkelsen Sveriges Fris-
kaste Företag grundar sig på en 
utvärdering av fyra övergripande 
faktorer om vad som känneteck-
nar organisationer med fler friska 
medarbetare än andra; systematiskt 
arbetsmiljöarbete, ledarskap, med-
arbetarskap och delaktighet samt 
hälsa och hållbart arbetsliv. 

– Av 160 nominerade företag var 
Berners en av sju länsvinnare med 
chansen att bli Sveriges friskaste 
företag. Denna gång tog vi inte hem 
slutpriset, men är otroligt stolta 
och glada över utmärkelsen som är 
en bekräftelse på att vi är på rätt väg 
i vårt långsiktiga arbete.

Emma Söderlundh
Arbetar på backoffice i skadeverk-
staden, Berners i Östersund.

Hur länge har du arbetat på Berners?
– Jag har jobbat här i tre år.

Berätta kort om dina arbetsuppgifter 
och vad du gjort tidigare på Berners.
– Jag började jobba på kundcenter 
som sommarvikarie på telefonväxeln. 
Efter det fick jag anställning på Däck 
och bilvårdscenter som rekondare och 
där jobbade jag i två år. Sedan fick jag 
information om ett jobb på skadeverk-
staden, där jag jobbar nu. Mina arbets- 
uppgifter är att sammanställa och  
fakturera kalkyler samt att ta emot 
kunder och svara i telefonen.

Vad har du för utbildningsbakgrund?
– Jag har gått en treårig gymnasie- 
utbildning som frisör. 

Vad har du gått för utbildning i 
Berners regi?
– Just nu håller jag på att utbilda mig 
som garantihandläggare inom lack och 
korrosion. 

Hur tycker du att det märks att  
Berners jobbar för att vara en håll-
bar arbetsgivare? 
– Eftersom vi strävar efter att bli  
certifierade av ISO 14001, källsorteras 
allt i verkstaden och vi har en av  
Sveriges miljövänligaste biltvättar, 
så tycker jag det talar för en hållbar  
arbetsgivare. 

Vad är det bästa med din arbetsplats?
– Min chef och mina arbetskamrater. 

Gröna insatser på 
anläggningarna

MILJÖFRÄMJANDE ÅTGÄRDER I VÅRA FASTIGHETER

På Berners anläggningar 
görs många initiativ för 
ökad hållbarhet. Peter 
Möllhagen, driftansvarig 
för Berners fastigheter 
berättar hur man arbetat 
under året.

PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

Glädje: Genom min positiva attityd sprider jag värme och energi till alla så vi 
löser våra utmaningar! Då är det roligt att arbeta och besöka Berners!

Respekt: Jag väljer att alltid försöka förstå och behandlar andra så som jag själv 
vill bli behandlad. Jag vill vara öppen och tillmötesgående.

Ansvar: Jag ser till att mina arbetsuppgifter blir utförda på ett professionellt sätt 
och står för allt jag tänker, säger och gör!

Positivitet: För mig är allt möjligt och jag väljer att alltid bemöta kollegor och 
kunder med ett leende. Jag väljer att alltid se möjligheter!

Engagemang: Jag är lyhörd och intresserad av det kunder och medarbetare gör 
och säger. Jag vill alltid förbättra och utveckla mig själv och Berners!

TUNGA FORDON

 Respekt för individen
 Kundnytta
 Hållbarhet

Vi verkar i en mansdominerad bransch och jobbar aktivt för att det ska vara en 
jämnare könsfördelning i företaget. Detta innebär att vi strävar efter att utlysta tjän-
ster söks av både kvinnor och män. Vi är väldigt glada för att vi kunnat rekrytera 
ett par kvinnliga tekniker till verkstäderna både för lastbilar och personbilar.

LEDSTJÄRNOR I VERKSAMHETEN

BOLAGENS VÄRDEGRUNDER
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Energistatistik
Berners har ambitionen att minska sin energi- 
användning med 30% från och med 2019 till 2030. 
Energistatistiken som redovisas i denna rapport är 
energianvändning för lokaler som Berners äger.  
I framtiden kommer även hyrda lokaler att ingå i 
denna jämförelsen. Berners har ett tätt samarbete 
med Sweco för att systematiskt reducera vår energi-
användning våra lokaler.

En process som står för en stor  
del av Berners totala elanvändning 
är biltvättarna. Berners biltvättar 
är marknadsledande när det kom-
mer till vattenrening men denna 

process kräver stora mängder  
energi. Nästa steg för Berners är  
mer energiåtervinning från tvätten 
samt att förse biltvättarna med  
solenergi.

För att jämföra energianvändningen 
löpande används främst kWh/m² 
per år. Detta gör att energianvänd-
ningen kopplas till storleken på 
Berners lokaler. Om lokalytan 
förändras i samband med exempel- 
vis ombyggnation eller förvärv får 
detta utslag på nyckeltalet. Ett annat 
nyckeltal som kan vara relevant är 
kWh/omsättning.

*Anledningen till att energianvändningen 
är högre 2018 beror till stor del på att 
Berners Tunga Fordon färdigställdes 
2018 och det innebar energianvändning 
för dubbla lokaler under en övergångs-
period.

  El
  Fjärrvärme

BILTVÄTT

MÅL FÖR VÅRA BILTVÄTTAR

TOTAL ENERGI- 
ANVÄNDNING

FÖRDELNING

NYCKELTAL

46%
FjärrvärmeEl

54%
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– Vi på Berners kan erbjuda ett utbud 
på transporter från nio passagerare 
upp till segmentet buss. Vi kan knyta 
hela serviceaffären efter kundernas 
önskemål och gemensamt nytänkande. 

– Den första gemensamma affären 
som gjordes var tillsammans med 
Scania, Berners och Trönderbilene 
AS, som vann upphandlingen av  
regionbusstrafiken. Bussarna kommer 
 att gå i Berg, Bräcke, Härjedalen, 

Krokom, Strömsund och Östersund.
– Berners är uppdelat på två bolag 

och det är Berners Tunga Fordon AB 
som levererar och sköter servicen av 
de 76 Scaniabussarna. Men i affären 
ingår också 21 mindre passagerar- 
bussar av märket Volkswagen och 
modell Crafter, som har skötts av 
Berners Person- och Transportbilar.

– Samtliga bussar är anpassade 
för ombordstigning av resande med 

funktionsnedsättning och för passa-
gerarnas komfort så är bussarna ut-
rustade med USB portar och WiFi. 
Alla bussarna är utrustade med hjärt-
startare vilket är en stor säkerhet för 
förare och passagerare då bussarna 
befinner sig så utspritt i dessa kom-
muner. 

Utbildning i Östersund
– I december utfördes en utbild-

ning för över 100 av Trönderbilenes 
busschaufförer på Frösö Park i Öster- 
sund. Där ingick det utbildning på 
hjärtstartarna och förarutbildning på 
bussarna. Det blev både teori och 
praktisk utbildning, så att förarna ska 

känna sig säkra med sina nya fordon. 
– Alla Scaniabussar har tecknat 

så kallat Grönt Kort som innebär 
att bussarna servas så tillgänglig- 
heten blir så hög som möjligt. Genom 
Scanias tillsynsprogram samt att  
allareparationer utförs av utbildade  
mekaniker på våra miljöcertifierade 
anläggningar fås en maximal tillgäng-
lighet av fordonet och en minimering 
av eventuella följdskador.

– Scaniabussarna körs på RME i 
ca 10 månader av året och på HVO  
i 2 månader. Crafterbussarna körs en-
bart på HVO.

HVO
– Alla Scanias dieselmotorer är god-
kända för HVO. Ingen anpassning 
behöver göras. Det finns en väl ut-
bredd infrastruktur. Upp till 90% 
CO2-reduktion vilket beror på leve-
rantör av bränsle.

RME
– Scania erbjuder RME-anpassade 
bilar. Kunden kan även beställa 
RME-preparerade fordon, vilket 

innebär att kunden vid ett senare 
tillfälle kan konvertera från diesel till 
RME. Det finns en väl utbredd infra- 
struktur. Upp till 70% CO2-reduk-
tion, vilket beror på leverantör av 
bränsle.

Skattelättnader på bränsle
– Fram till 2020 års slut ges skatte- 

lättnader på bränslet och det är just 
nu mer ekonomiskt fördelaktigt att 
köra på RME än att köra på diesel. 
Vi på Berners har också börjat titta på 
ett samarbete med energifabriken för 
att ha egna RME-stationer på våra 
driftställen. 

– Under 2019 försåg Scania mark-
naden med ytterligare 733 fordon 
som kan drivas med det förnybara 
och fossilfria drivmedlet. Som råvara 
använder energifabriken raps från det 
svenska lantbruket . Det förädlas till 
drivmedel i Karlshamn och är således 
ett helt svenskt inhemsk biodriv-
medel. Med RME100 från Energi- 
fabriken får vi ett giftfritt bränsle 
som stärker lantbruket, jobben och 
skatterna i Sverige. Genom att köra 

RME100 i dessa bilar minskar de ut-
släppen med 70.000 ton CO2.

Scanias väg mot hållbara transporter
– Det finns tre huvudspår som Scania 
jobbar med: 

   Energieffektivitet
   Smarta och säkra transporter
   Förnybara drivmedel och  
elektrifiering.

– Då det idag inte finns ett enskilt  
alternativ till diesel utan Scania ser 
att många olika drivmedel behövs för 
att vi ska nå våra klimatmål. Scania 
har marknadens bredaste palett av 
olika drivmedel. Det är viktigt att 
det finns lösningar här och nu för att  
sänka CO2-avtrycket. 

– Elektrifiering kommer att bli en 
viktig pusselbit men just nu, med de 
batteripriser som finns samt avsaknad 
av laddinfrastruktur, är det svårt att 
hitta TCO-fördelar gentemot diesel 
för många applikationer. Detta tror 
Scania dock kommer att förändras  
på sikt. 

I september 2019 tecknades ett historiskt avtal mellan 
Berners och Scania Sverige. Syftet är att Berners ska 
ansvara för all bussförsäljning från Hälsingegränsen 
och norrut. 

Samarbete  
över gränserna
TEXT: L INA OLSSON, MARKNADSCHEF, BERNERS TUNGA FORDON AB

HVO OCH RME

HVO (hydrogenated vegetable oil) är en miljövänlig biodiesel framställd av vegeta-
biliska oljor och RME (rapsoljemetylester) är ett biobränsle för dieselmotorer som  
är framställt av rapsolja och metanol.
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– Genom att de bilmärken som vi 
representerar har en stark koppling 
till sportens värld så ligger även vårt 
fokus där.

   Audi – Utförsåkning
   Volkswagen – Längdskidor  
och fotboll

   Skoda – Cykling och ishockey
   SEAT – Löpning
   Scania – Längdskidor

– Fokus ligger förutom på sport på 
lokala projekt och evenemang som 
går i linje med vår värdegrund. Inom 
sportområdet prioriterar vi ungdoms-
relaterade projekt.

Vilka stödjer vi?
– Vi vill ha ett Norrland som utveck-
las och som därmed blir attraktiv 
att bo och verka i. Detta är viktiga 
kriterier när vi väljer ut vad vi vill 

stödja. Sponsring är ett verktyg för 
profilering och vi ställer krav på mot-
tagare av våra sponsormedel genom 
att våra värderingar och policys skall 
återspeglas hos mottagaren. Avtalen 
bygger på samarbete och innehåller 
motprestationer från mottagaren av 
sponsormedel, ömsesidig nytta.

Avgränsning
– Den sponsrade parten ska på ett 
tydligt sätt associera till Berners. Vi 
sponsrar inte verksamhet som kan 
vara kontroversiell, riskbetonad eller 
som har politiskt eller religiöst bud-
skap. Inte heller verksamhet som kan 
uppfattas som omoralisk, oetisk eller 
förknippas med droger.

Hur fördelar vi sponsormedel?
– Två gånger per år väljer vi ut ett an-
tal föreningar, aktiviteter eller projekt 
som vi vill stödja.

Glädje och  
energi genom 
sponsring 
Berners ser sponsring  
som ett sätt att skapa 
mötesplatser och stärka 
vår relation med kunder. 
Vår förhoppning är att  
vi bidrar till förbättring 
och framgångar inom de  
områden som vi sponsrar.

  2018 2019

Tunga  321 325

Lätta  5139 4627

Totalt  5460 4952

  2018 2019

Buss   0

Lastbil + släp   0

Totalt  321 0

 2017 2018 2019

Transportbilar  2 1

Beg. transportbilar   0

Volkswagen  47 49

Audi   28

Skoda   1

Begagnat   22

Totalt 50 49 101

SÅLDA FORDON TOTALT

PERSON- OCH TRANSPORT-
BILAR, LADDBARA FORDON

TUNGA FORDON,  
LADDBARA FORDON

BILFÖRSÄLJNING

TEXT: STIGGE JONSSON, MARKNAD OCH EVENT, BERNERS PERSON OCH TRANSPORTBILAR AB
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Framtiden  
är snart här
Försäljning av laddhybrider och 
rena elbilar bestod under 2019 av 
ca 12% av marknaden i Sverige.  
Prognosen för 2021 är beräknad till 
40% av alla registrerade bilar.

Under 2019 såldes på Berners 
101 st laddhybrider och rena elbilar. 
Det är en växande marknad med en 
tydlig trend uppåt.

Under 2020-2021 kommer 
Berners att kunna erbjuda flera  
antal olika elektrifierade fordon, 
bl.a:  Enyaq och Octavia IV från 
Skoda, Formentor och Leon Hybrid 

från SEAT. Volkswagen Transport-
bilar erbjuder e-Crafter, e-Trans-
porter Skåp och e-Caddy Skåp.  
På personbilssidan hos Volkswagen 
hittar vi bland annat ID 3, ID 4, 
Passat GTE, Golf GTE, Tiguan 
Hybrid, Touareg Hybrid, Arteon 
Hybrid och e-Golf. Audi erbjuder 
bland annat e-tron och Q5 TFSI e.

Genom denna nya vagnpark  
till våra kunder kommer vi kunna 
möta vad marknaden efterfrågar 
och i linje med vårt hållbarhets- 
arbete påverka de fossila utsläppen.

Bilbranschen genomgår en stor förändring i och 
med en ökad efterfrågan på elbilar, hybridbilar och 
bränslecellsbilar.
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Lundstams är företaget som omhändertar vårt avfall i 
koncernen. Under 2019 har vi ytterligare ökat de antal 
fraktioner d.v.s. antalet olika material, som går till åter-
vinning. Se film genom att scanna QR-koden här nedan 
med din mobil så berättar vår teknik- och miljöansvaige 
Krister Melin mer.

Person- & transportbilar Avfall

Åre 11.513

Östersund 159.684

Härnösand 48.148

Sundsvall 151.522

Sveg 3.245

Totalt (kg) 374.112

Tunga Fordon Avfall

Östersund 104.725

Sundsvall 89.355

Busscenter 18.769

Sveg 22.246

Sollefteå 40.710

Totalt (kg) 275.805

Omhänder- 
taget avfall 
2019

OMHÄNDERTAGET
AVFALL – 2019

MINIMERA

ÅTERANVÄNDA

ÅTERVINNA MATERIAL

ÅTERVINNA ENERGI

DEPONERA

Se film när Krister Melin, teknik-  
och miljöansvarig, berättar om 
avfallshanteringen och åter-
vinningsprocessen på Berners. 
Scanna QR-koden nedan med 
din mobil.

1.

2.

3.

4.

5.

I Sverige är vi bra på att återvinna, 
och vi blir allt bättre. Samtidigt ökar 
konsumtionen, vilket gör att mer och 
mer avfall produceras. Därför räcker 
det inte med att återvinna, vi måste 
kliva upp längs avfallstrappan, vilket 
innebär att återanvända och minimera 
mängden avfall genom att minska 
konsumtionen av varor.

Enligt avfallstrappan bör vi alltså 

i första hand se till att det skapas så 
lite avfall som möjligt. Det är det 
bästa sättet att minska användningen 
av jordens resurser och påverkan 
på miljön. Särskilt viktigt är det att  
minimera mängden farligt avfall.  
Det avfall som faktiskt finns ska vi 
försöka återanvända. 

När återanvändning inte är möjligt 
ska vi återvinna materialet. Det gör vi 

idag bland annat med förpackningar 
och tidningar men också genom kom-
postering eller rötning av matavfall 
och trädgårdsavfall. Om avfallet inte 
kan materialåtervinnas ska energin i 
avfallet utvinnas genom förbränning.

Avfall som ska ut ur kretsloppet 
och som inte kan hanteras på annat 
sätt går till deponering. Det finns olika 
deponier beroende på farlighet.

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv 
som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur 
avfallet ska tas om hand. Vi på Berners strävar efter att 
ligga så högt upp på trappan som möjligt.

Avfallstrappan
visar vägen
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   Våra ledningssystem är grunden 
i vårt hållbarhetsarbete, vi är  
certifierade enligt standarderna 
ISO 14001.* 

   Våra policys för ett ansvarsfullt 
företagande är kvalité-, miljö och 
arbetsmiljöpolicyn samt övriga 
policys som finns att läsa i vår 
personalhandbok.

   Våra mål styr mot Agenda 2030, 
vi har valt att fokusera på mål 3, 
5,7, 8 och 13 de närmaste fem 
åren.

   Vi jobbar med SAM, systema-
tiskt arbetsmiljöarbete. Genom 
att tydliggöra ett årshjul för SAM 
säkerställer vi att skyddsronder, 
riskanalyser, olyckor och tillbud, 
dokumenteras och följs upp på 
skyddskommittémöte.

   Krav och förväntningar på oss 
själva förs vidare till våra leveran-
törera genom våra ledningssystem 
och i en ständig dialog, vi genom-
för leverantörsbedömningar på 
våra leverantörer och upprättar 
avtal som styr arbetsmiljöarbetet.

Styrning 
av vårt 
hållbarhets-
arbete
Vi på Berners utgår från att ta ett långsiktigt hållbart 
ansvar genom att alltid jobba för ekonomiska, miljö-
mässig och social utveckling. Genom våra system för 
kvalité och miljö säkerställer vi att våra uppdrag både 
internt och externt genomförs på ett professionellt och 
kvalitetssäkert sätt.

Vårt mål för 2019 var 100%  
nöjda kunder vilket bland annat 
innebär att vi ska vara lika bra 
som våra kollegor i branschen när 
våra kunder får frågan om hur 
nöjda de var med sitt besök hos 
oss. År 2019 var det bästa året 
någonsin som vi blivit bedömda 
av våra kunder. Närmare 60% av 
våra 33 avdelningar var bättre 
 än våra kollegor jämfört med 
2018 då endast 35% var bättre än  
genomsnittet. 

Vi har lagt mycket fokus under 
2019 att jobba med våra olika 
team och sätta rutiner och pro-
cesser som fungerar vilket har 
gett ett mycket positivt resultat.

VÅRT MÅL FÖR 2019

Risken för korruption för ett  
lokalt aktivt företag inom for-
donsbranschen är störst vid större 
upphandlingar av bilar och vid 
transaktioner innebärande pen-
ningtvätt. Vår verksamhet ska  
alltid följa svensk lagstiftning och 
Volkswagenkoncernens riktlinjer. 
Därför har vi som ambition att 
varje medarbetare skall känna till 
dessa regleringar, samt hur kor-
ruption fungerar och berör den-
nes arbetsroll. 

Berners strävar efter nolltole-
rans vad gäller korruption. 

MOTVERKANDE AV 
KORRUPTION

POLICYS

Berners är ett stort företag där vi identifierat många olika 
intressenter och tack vare våra intressenter som hela  
tiden utmanar oss att bli bättre och utvecklas ger de stöd  
i våra beslut så att vi väljer rätt riktning och resurser. 
Våra mest betydande intressenter är medarbetare,  
kunder, samarbetspartners, leverantörer, arbetstagar- 
organisationer, myndigheter samt ägare och styrelse.

Vad säger våra 
intressenter?

För att säkerställa att vi har 
grunden i Berners hållbarhets- 
arbete krävs det att vi har tydliga 
policys som hjälper oss att styra 
mot våra uppsatta mål på alla  
nivåer. De policys som vi vill lyfta 
fram är miljö och kvalitetspolicy, 
arbetsmiljöpolicyn, jämställdhet 
och likabehandling m.fl. Alla 
våra policys finns lätt tillgängligt 
på vårt intranät i personalhand-
boken.

*  Person- och transportbilar kommer bli certifierade under april 2020.
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Berners Hållbarhetsrapport 2019 finns framtagen i ett  
fåtal exemplar för att finnas tillgänglig på våra anläggningar.  

Den finns även att läsa digitalt i sin helhet på berners.se.

Berners har under snart ett sekel bedrivit verksamhet med utgångspunkt 
från Östersund. Hållbart företagande är inget modeord utan en del av 

kulturen inom Berners. En kultur som torde vara en bidragande faktor till  
en framgångsrik och hållbar utveckling inom företaget.

Jag vill avsluta med några rader från den revisor som reviderade oss för  
ISO 14001. Jag tycker att  hans ord kort beskriver Berners och den stolthet  
som finns i att vi bidrar till en hållbar framtid och att vi gjort det en längre tid.

MALIN SVÄRD, KVALITÉ OCH MILJÖANSVARIG, BERNERS PERSON- OCH TRANSPORTBILAR AB

GÖRAN WAHLSTRÖM, RISE


