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2021 gav oss både nya och gamla 
utmaningar att arbeta med. Elektri-
fiering, takras, digitalisering, pandemi, 
leveranstider och certifieringar. Listan 
kan göras lång på alla utmaningar som 

vi mött under året men det har också 
gjort oss ännu bättre och effektivare 
samt utvecklat Berners till ett ännu mer 
hållbart bolag. Välkommen att läsa vår 
Hållbarhetsrapport för 2021.

Fortsatt utveckling och oväntade 
utmaningar under 2021

Innehåll:

Det här är Berners
Berners är ett familjeägt företag  
som grundades 1925 i Östersund.  
Koncernen består av tre dotterbolag. 
Berners Person- & Transportbilar AB 
som säljer och servar Volkswagen, 
Volkswagen Transportbilar, Audi,  
Skoda, SEAT, Cupra, Ligier, Microcar 
och LV Electric Scooters. 
Berners Tunga Fordon AB som säljer 

och servar lastbilar och bussar från  
Scania. 
AB Berner & Co som står för för-
valtning, administration och koncern- 
gemensamma tjänster.

Verksamheten finns fördelad på  
följande orter: Åre, Östersund, Sveg, 
Sollefteå, Härnösand och Sundsvall.
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Mål 3 – God hälsa och välbefinnande

En hälsosam arbetsplats där medarbe-
tare trivs, får möjlighet till utveckling 
och god arbetsmiljö är grunden för 
ett hållbart företagande, därför är vårt 
mål att vi ska ha 97% frisknärvaro.  
Aktiviteter som vi anser bidrar till målet 
är att vi har en gemensam värdegrund, 
att vi genomför hälsoundersökningar 
samt slumpvisa alkohol- och drog- 
tester. För att uppmuntra till nya kun-
skaper och breddad kompetens har vi en 
personalstiftelse där medarbetarna kan 
ansöka om stipendier för studier inom 
valfritt område utan anknytning till 
sitt ordinarie arbete. Vi har även aktiva 
personalföreningar som anordnar  
aktiviteter för personalen, exempelvis 
resor, sammankomster och personal- 
uppvaktningar

Mål 5 – Jämställdhet

Våra arbetsplatser ska vara för alla. Det 
är en självklarhet att vårt arbetsklimat 
ska ha sin grund i alla människors lika 
värde och det är nolltolerans mot alla 
former av diskriminering. Vår bransch 
är traditionellt mansdominerad och vi 
jobbar för att skapa en jämnare köns-
fördelning i företaget. En diversifierad 
arbetsplats skapar utveckling, hållbar-
het och lönsamhet, därför är vårt mål 

att vi ska vara 20% kvinnor i koncernen 
2025. Aktiviteter för att nå målet är att 
anpassa rekryteringsprocessen för att 
attrahera fler kvinnliga sökande, att se  
till att våra lokaler är funktionella  
oavsett könsidentitet. 

Vi genomför årligen lönekartlägg-
ning för att säkerställa att det inte finns 
oskäliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Ytterligare en målsättning är 
att fördjupa samarbetet med skolor för 
att skapa ett intresse för tjejer inom bil-
branschen.
 
Mål 7 – Hållbar energi för alla

Som en stor arbetsgivare i regionen 
med flera energikrävande anläggningar 
är det viktigt att ständigt jobba för att 
minska vår energipåverkan. Vårt mål är 
att vi ska minska vår förbrukning med 
30% till 2030. Detta gör vi genom att 
hela tiden utveckla och förbättra våra 
fastigheter i samarbeten med energi- 
bolag, hyresvärdar och andra.

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och 

ekonomisk tillväxt

Våra medarbetare skapar tillväxt i före-
taget, därför är goda arbetsvillkor, kol-
lektivavtal och en trygg arbetsmiljö en 
självklarhet. För att säkerställa detta har 
vi ett årshjul  där vi systematiska arbetar 

med frågor som rör allt från lagöversyn 
och riskanalyser till leverantörsbedöm-
ningar och arbetsmiljö. Vårt mål är att 
bli ISO45001 certifierade 2022 för att 
säkerställa aktiviteterna i mål 8.
 
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar

Vårt mål är att vi som företag tar ansvar 
för att minska klimatförändringarna 
och bidra till en hållbar framtid.  
Detta gör vi genom att erbjuda våra 
kunder klimatsmarta fordon och trans-
portlösningar. 

2021 sorterar vi 54 olika fraktioner 
för återvinning och har som målsätt-
ning att öka antalet fraktioner så att det 
brännbara försvinner helt. I våra tvätt- 
anläggningar har vi avancerad teknik 
för att recirkulera vatten och minska 
användande av kemikalier.

En stor del som vi lägger mycket 
tid och arbete på är att genomföra 
skyddsronder på våra tolv anlägg-
ningar två gånger per år. Under 
Q1 när vi genomför skyddsronder 
lägger vi fokus på den fysiska  
arbetsmiljön och de risker som 
finns i våra lokaler. På skydds- 
ronderna i Q3 är fokus främst på de 
psykosociala delarna där vi skickar 

ut enkäter till alla medarbetare  
innan skyddsronden som de får 
svara på och så går vi igenom  
svaren och de avvikelser som finns 
som vi måste arbeta med och göra 
förbättringar. Dessa enkäter och den  
digitala hälsoundersökningen ger 
oss en bra bild av hur vi mår på 
Berners och vad vi behöver arbeta 
med och förbättra.

Årshjul och arbetsmiljö

Hej Stefan Frölander, vilken är  
din främsta uppgift som huvud- 
skyddsombud?
– Som skyddsombud företräder jag 
mina kolleger i arbetsmiljöfrågor och 
verkar för att arbetsgivaren uppfyller 
sitt ansvar enligt bl.a. arbetsmiljö- 
lagstiftningen.

Hur ser du på arbetsmiljöarbetet 
på Berners utifrån din roll som 
skyddsombud?
– Den tekniska utvecklingen inom  
motorbranschen accelererar snabbt 
och det påverkar också vår arbetsmiljö 
som även förändras och utvecklas. Här  
gäller det att kunna samverka för att 
kunna uppnå engagemang och effekti-
vitet för ett lyckat systematiskt arbets-
miljöarbete.

Något annat du vill dela med dig 
av utifrån din roll som skydds- 
ombud.
– Goda arbetsmiljöförhållanden är 
en faktor för framgång både för före-
tag, anställda och vid nyrekrytering av  
personal. En god arbetsmiljö ger ett 
attraktivt företag med friska med- 
arbetare och en ökad produktion.

Vad skulle du lyfta som det  
viktigaste på en arbetsplats utifrån 
ett arbetsmiljöperspektiv?
– Samverkan i arbetsmiljöarbetet är av 
största vikt både när det gäller fysisk 
och psykisk arbetsmiljö. Som huvud-
skyddsombud på Berners Person- och 
Transportbilar känner jag att vi kom-
mit långt i vårat arbetsmiljöarbete och 
det tror jag att jag inte är ensam om.

Ett steg i vårt arbete mot att bli arbetsmiljöcertifierade 
var att vi upprättade ett årshjul för drygt tre år sedan 
där vi lade en planering för de aktiviteter som ska 
genomföras under ett år i syfte att förbättra vår  
gemensamma arbetsmiljö. 

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart 
samhälle. Den antogs 2015 av FN:s medlemsländer och anger 
hur länderna ska arbeta för en hållbar utveckling under de 
närmaste åren. Berners utgår också från målen och har under 
2021 beslutat att främst arbeta med mål 3, 5, 7, 8 och 13.

Läs gärna mer om 
de globala målen 
genom att skanna 
QR-koden med din 
smarta telefon.

Hållbar utveckling 
med Agenda 2030

4

3 2

1

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

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

 Brandövning, rutiner vid brand.
 Brandöversyn, 1 gång/mån.

HÅLLBARA NYCKELTAL

Energiförbrukning MWh

2019 8150

2020 7648

2021 7453

2030 (mål) 5636
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Marcus Nordqvist, hur har 2021 
sett ut för Berners Tunga fordon? 
– 2021 var ett utmanande år pga av 
Corona pandemin där året präglades 
av en stor osäkerhet vad gäller försälj-
ning- och servicemarknad men vi kan 
konstatera att vi trots detta uppnådde 
ett gott resultat för året. I riket totalt 
registrerades 5304 Tunga lastbilar  
(>16 ton) vilket var en ökning jäm-
fört med 2020 där Scania nådde en 
marknadsandel på 44,8%. Nyregistre-
ringarna av Scania bussar under 2021 
uppgick till 157 stycken, vilket gav en 
marknadsandel på 23,9%.

– Vi lyckades bli marknadsledande 
på vårt distrikt med en orderingång 
på 74 nya bilar och en marknadsandel 
på 50,1%. Totalt levererade Berners 
Tunga Fordon 393 fordon (nya-,  
begagnade bilar och släp). 

– Hållbarhetsarbetet har fortsatt 
på ett bra sätt under året i samarbete 
med kunder, tranportköpare och andra 
samarbetspartners. Intresset från våra 
kunder på alternativa drivmedel har 
ökat under året och vi ser fler förfråg-
ningar på gas- och eldrift.

– Sommaren 2021 förvärvades  

Stefans Buss & Bilplåt AB i Ås.  
Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
Berners Tunga Fordon AB.
 
Digitalisering handlar om att an-
vända nya tekniska tjänster, och 
lösningar för att förbättra, bli mer 
anpassningsbara, moderna, effek-
tiva, pålitliga och att skapa kund-
nytta. Vad är det mest spännande 
som händer hos Tunga Fordon 
och vad händer på Berners?
– Digitaliseringen av vår bransch 
fortsätter att utvecklas i snabb takt. 
Med hjälp av olika digitaliserade lös-
ningar som uppkopplade fordon och 
färdskrivartjänster m.m. kan vi erbjuda 
lösningar som effektiviserar våra kun-
ders vardag och öka kundernas lön-
samhet. Vi har under året startat upp 
ett projekt i syfte att förstå våra kunder 
ännu bättre och kunna ge rätt erbju-
danden till rätt kund med hjälp av ett 
nytt IT-system. Vår bransch präglas av 
låga ekonomiska marginaler och det 
gäller att hitta sätt som kan effektivisera 
för våra kunder i deras verksamheter 
och här kommer olika digitaliserade 
lösningar att vara en framgångsfaktor.

Hur skulle du vilja att vägen 
mot elektrifiering och förnybara 
bränslen ska se ut?
– Den tunga trafiken står för en stor 
del av CO2 utsläppen idag och en 
del av lösningen består i att använda 
alternativ till den fossila dieseln. Här 
finns flera alternativ redan idag såsom 
biogas, RME och inte minst elektri-
fiering. För att använda alternativa 
drivmedel krävs en väl utbyggd tank- 
infrastruktur och på vårt distrikt finns 
möjligheter att tanka både biogas 
(flytande och komprimerad gas) och 
RME. I takt med att andelen elektri-
fierade fordon kommer att öka deltar vi 
från Berners i olika samarbetsgrupper 
mellan kommuner, regionen, närings-
liv och transportköpare för att säker-
ställa att vi har en fungerande ladd 
-infrastruktur. Berners Tunga Fordon 
kommer att installera en 350 kW 
laddare på anläggningen i Birsta och 
planer finns även för en laddstation i 
Östersund.

Pär Melin, hur har 2021 sett ut för 
Berners person- och transportbilar? 
– 2021 har varit ett turbulent år med 

fortsatta leveransproblem, pandemi 
samt ett takras på vår Volkswagenhall 
i Östersund. 

– Pandemin har satt sina spår under 
hela 2021 med sjukfrånvaro på samtliga 
driftställen i bolaget samt problem 
med leveranser på grund av kompo-
nentbrist till följ av pandemin. Om 
vi tittar på vår orderstock så är den  
rekordstor på grund av komponent-
brister. Det är fortsatt svårt att säga  
när vi kommer komma till ett normal- 
läge igen. 

– Det positiva som vi ser är att 
begagnataffären har gått bra under 
hela 2021 men att även där en osäker 
marknad med prisbilder som vi inte 
har sett tidigare. 

– Resultatmässigt så överträffar vi 
föregående årsresultat vilket är väldigt 
glädjande. 
 
Digitalisering handlar om att 
använda nya tekniska tjänster, 
och lösningar för att förbättra, bli 
mer anpassningsbara, moderna, 
effektiva pålitliga och att skapa 
kundnytta. Vad är det mest spän-
nande som händer hos person- 

och transportbilar och vad händer 
på Berners?
– Vi på Berners ser att digitaliseringen 
kommer att vara en viktig faktor om 
man vill fortsätta att utvecklas och 
ta marknadsandelar. Vi har anställt 
en Digital affärschef som kommer 
att fokusera till 100% på den digitala  
affären med allt vad det innebär. Som 
ett exempel ser vi idag att kunder har 
ett mindre behov av den fysiska bil-
hallen utan man söker information via 
webben vilket vi nu ska göra ett försök 
att ligga i framkant med. 
 
Hur skulle du vilja att vägen 
mot elektrifiering och förnybara 
bränslen ska se ut?
Utmaningen idag med framställande av 
olika typer av motorer och drivenheter 
är kostnaden. Produkterna av en elbil är 
ganska hög i jämförelse med en bensin 
eller diesel bil. Jag skulle vilja att på sikt 
det blir en större massproduktion av el-
bilar eller miljöbilar av annat drivmedel, 
det skulle göra att den enskilda kunden 
kan köpa en miljöbil billigare och vi 
kan göra omställningen till miljöbilar 
snabbare för alla samhällsklasser.

Pär Melin
VD 

BERNERS PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

Marcus Nordqvist
VD  

BERNERS TUNGA FORDON

Ett år i spåren 
av pandemin
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Vi vill givetvis träffa alla våra kunder 
men ibland har man bråttom och vill 
bara “slänga in” nyckeln och skynda 
vidare. Nu är det full möjligt på våra 
större anläggningar att hämta och 
lämna in bilen i våra Fast tracks. Vi har 
ytterligare en tjänst som gör besöket 
hos oss enklare. Våra tekniker filmar 
t.ex. slitna bromsbelägg och skickar 
en film till kunden som med ett enkelt 
klick i telefonen godkänner bytet, allt 
sker digitalt via telefonen.

Elbilsboomen är väl något man 
kan sammanfatta 2021 års försälj-
ning med. Efter att alla märken har 
elbilar i sitt sortiment så har för-
säljningen tagit fart ordentligt och 
rena elbilar står för över 60% av den 
totala försäljningen vilket vi givet-
vis tycker är bra. 

Med ny teknik så kommer nya 
frågor från våra kunder, med elbi-
larnas intågande så är första frågan 
hur långt kan man köra på en ladd-
ning? Det kan vara en svår fråga att 
ge ett rakt svar på när det är mycket 
som påverkar som t.ex. körsätt och 
temperaturer etc. men vad vi kom-
mer fram till är att en elbil funge-
rar i nästan alla lägen. Sedan får vi 
många frågor kring laddning och 

säkerhet, laddboxar och hur dessa 
fungerar. Med våra utbildade säljare 
lyckas vi svara på alla dessa frågor 
på ett enkelt och förstående sätt.

Med den pandemi som har dra-
git fram över hela världen och med 
fabriker som gått på halvfart och 
t.o.m. varit stängda har det medfört  
längre leveranstider än normalt. 
Sverige är det land som varit mest 
öppet och haft försäljning som van-
ligt. Det har gjort att orderstocken 
har växt till rekordnivåer men även 
resulterat i att leveranstiderna blivit 
längre. Märkena gör allt i sin makt 
för att våra kunder skall få sina bilar 
så fort som möjligt, detta är inget 
som är unikt just för Berners kun-
der utan alla har samma problem.

I Sundsvall har vi en lack som  
Berners ägt sedan 2017. På lacken 
arbetar idag sju personer och den 
främsta uppgiften är att tillsam-
mans med skadeverkstaden hålla 
effektiva flöden och hög kvalité. 

När vi under sommaren och 
hösten hade utmaningar med  
ökning av reklamationer så började 
vi titta på nya lösningar istället för 
att blanda färgen själva för hand. 
Detta är ett hantverk som tar 
mycket tid för att få till rätt nyans 
och rätt mängd vilket också ger 
mycket spill av färg samt att våra 
medarbetare utsätts för kemikalier 
under vägning och blandning av 
färgen.

Vi fick kontakt med ett före-

tag i branschen som tagit fram en  
maskin som läser av önskad 
färg med en kamera och utifrån  
“fotot” blandar färgen till rätt nyans.  
Detta ville vi testa så företaget kom 
upp med maskin, färger, perso-
nal och installerade en testmaskin  
under hösten och utbildade vår 
personal. 

Hur har det gått? Vi har perso-
nal som inte utsätts för kemikalier 
vid blandning av färg, vi har mins-
kat våra backjobb, spillet av färg 
har minskat till nästan hälften och 
överbliven färg går bland annat till-
baka till kunden vars bil vi lackerat.
Denna investering är verkligen 
hållbar inom alla delar, miljö, eko-
nomi och socialt.

Berners utsågs som finalister som årets  
hållbara företag i Jämtland och Härje- 
dalen vid Guldgalan 2021. Utmärkelsen 
är ett fint kvitto på att vårt hållbar-
hetsarbete uppmärksammas.

Hej Emma Ljungberg, vad jobbar 
du med? 
– Jag jobbar som rekondare på Däck 
och Bilvård i Östersund.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
– Jag börjar jobba kl. 07.00 och gör allt 
inom rekond och bilvård. Så det är allt 
ifrån att ta bort dekaler eller stripning, 
in- och utvändig tvätt, dammsugning, 
polering, vaxning, fönsterputsning och 
vinylglans.

Vad gillar du mest med jobbet?
– Variationen och att få vara fysiskt ak-
tiv, det är som att få gratis träning på 
jobbet!

Vad jobbade du med innan du 
började på Berners?
– Jag jobbade som butikssäljare på Jysk.

Har du någon drömbil?
– Framtidsbilen såklart!

Vad har du helst med dig i 
lunchlådan?
– Jag äter faktiskt inte lunch. Jag lade 
om kosten för tre år sedan till LCHF/
ketokost, så jag håller mig mätt utan 
problem mellan frukost och middagen.

Ökad försäljning 
för rena elbilar

Nya och hållbara 
metoder på lacken

Finalister  
i årets håll- 
bara företag

Det digitala 
besöket

Tomas Bengtsson
FÖRSÄLJNINGSANSVARIG SKODA, SEAT OCH CUPRA 
BERNERS PERSON- OCH TRANSPORTBILAR

Matti Aho
VERKSTADSCHEF SKADEVERKSTAD 
BERNERS PERSON- OCH TRANSPORTBILAR
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Vårt marknadsstrategiska mål som 
sattes 2021 är att vi som före-
tag aktivt ska bidra till samhälls- 
utvecklingen.Vi är engagerade i olika 
sammanhang där vi som företag kan 
vara med och påverka, både för vår 
egen affärsutveckling men också för 
de orter vi är verksamma i. I Jämtland 
och Härjedalen har man ett projekt 
kopplat till Fossilfritt Sverige, där vi 
är aktiva tillsammans med fler före- 
tag i länet. Detta är ett nationellt 
initiativ för att göra Sverige till värl-
dens första fossilfria välfärdsland. Vi 
samarbetar även med andra företag 
för att göra mobiliteten enkel och 
hållbar. I ett LOI med Jämtkraft ska 
vi arbeta för tillgänglig laddinfra-

struktur för lätta och tunga fordon, 
solceller för energieffektivitet för 
laddinfrastruktur samt för våra fastig- 
heter m.m. Ett annat exempel är 
samarbetet med carsharingföretaget 
E-go där målet är enkel och hållbar 
mobilitet. Läs mer om detta nedan.

Vi har valt att bli medlemmar i 
NMC Nätverket för Hållbart Nä-
ringsliv som är en branschöver- 
skridande mötesplats för omkring 
200 företag och organisationer från 
hela Sverige som vill dela kunskaper, 
erfarenheter och idéer kring ett håll-
bart och framgångsrikt näringsliv, där 
vi ser att vi kan fånga upp trender och 
vara med i diskussioner som rör hela 
Sverige inom hållbarhetsområdet.

Ingen kom till skada fysiskt men 
känslomässigt var det jobbigt för 
alla. Emellertid gick det inte många  
minuter innan hela organisationen 
var på tårna för att snabbt skapa för-
utsättningar för fortsatt verksamhet, 
krishantering för personal, myndig-
hetsansökningar för provisorier etc. 

Vi kan med stolthet konstatera att 
den krisorganisation vi övat in funge-
rar väl. Efter att ”röken lagt sig” påbör-

jades arbetet för att bygga en ny hall 
och nu ser vi fram emot nyinvigning  
av Volkswagenhallen i maj. Det finns 
ett ordspråk som säger att ”det finns 
inget ont som inte för något gott  
med sig”. 

Vi såg direkt att vi kunde skapa en 
betydligt bättre driftsekonomi med 
ny teknik och återvinning. Totalt 
40 glasrutor från den gamla hallen  

monteras i den nya. Viss del av den 
gamla stålstommen återanvänds och 
den vägg som ligger mot söder kläs 
med färgade solcellspaneler istället 
för traditionellt fasadmaterial. Kopp-
lingen mellan elbilen som vi säljer 
innanför väggarna och elproduktion 
via en aktiv fasad blir tydlig för oss 
och våra kunder.

Ändrat nyttjande i nya hallen  
där både personbilar och lätta trans-
portbilar samsas på samma yta skapar 
effektivitet för hela anläggningen 
som både ger bättre arbetsmiljö för 
vår personal och större möjlighet för 
energioptimering i fastigheten.

Hållbarhet och  
förnuft i byggandet

Hej Anton Sondell, du gör  
din praktik här hos oss på Berners, 
berätta mer!
– Ja jag går sista året på Sundsvalls 
Praktiska Gymnasium och har gjort 
all min praktik här på Berners sedan 
första året på skolan. Just nu gör jag 
mycket basservice och lättare repa-
rationer.  I och med att jag varit här  
länge så jobbar jag ganska självstän-
digt och behöver inte gå bredvid en 
handledare hela tiden.

Vad var det som gjorde att du 
valde fordonsprogrammet?
– Jag har alltid varit intresserad av  
bilar och tyckt om att skruva, så det 
var nog det.

Vad är roligast?
– Vet inte riktigt, allt med motorer 
och skruvning är kul. Håller också 
på mycket på fritiden med lite olika 
projekt.

Drömbilen?
– Oj, svårt men någon jänkare.  
Kanske en Impala eller nåt.

Nu när du tar examen till som-
maren, vad tänker du fortsätta 
utveckla dig inom?
– Jag tänker fortsätta som person-
bilsmekaniker, det är kul med all ny 
teknik.

Så lyder devisen för startupföretaget 
E-go som vi under 2021 etablerade 
ett samarbete med. Man kan tycka 
att vi som bilhandlare ska vara emot 
olika typer av carsharing men det är 
precis tvärtom. Nyckelordet är nytt-
jandegrad som innebär att en bil som 
kan nyttjas av flera är igång i trafik 
betydligt mer än en ägd eller leasad 
privatbil och byts in snabbare, servas 
oftare så för oss är affärsidén ekono-
miskt vettig. Lösningen passar inte 
alla men man når på detta sätt nya 

målgrupper som vi inte når idag. Vill-
koret för att kunna räkna in detta som 
en hållbarhetssatsning är naturligtvis 
att fordonsparken till 100% utgörs av 
elbilar. De som kommer från Berners 
är just nu Volkswagen ID.3 och dessa 
hittar man på Åre Östersund Airport, 
i Åre by m.fl. fjälldestinationer och  
vid olika hotell etc. 

Detta är enkel, ekonomiskt fördel-
aktig och hållbar mobilitet som vi är 
övertygade om är här för att stanna 
och öka.

Caring is sharing

Bidrag till samhällsutvecklingen

Den 23 februari 2021 inträffade en tråkig incident på vår 
anläggning på Hofvallen i Östersund. Vår Volkswagenhall 
som byggdes 2007 rasade in. Taket gav vika och som i en 
slowmotionfilm sänktes taket och väggarna veks inåt.

Ante Åkerström
FASTIGHETSCHEF OCH MARKNADSSTRATEG 
BERNERS PERSON- OCH TRANSPORTBILAR
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Miljötänkarna på Berners ansvarar 
för avfall som produceras och  
håller kontakten med Lundstams, 
som sköter hämtning och tömning 
av alla kärl och containers. Arbetet  
sker utifrån avfallstrappan, som 
går ut på att sortera så mycket som  

möjligt och minska mängden avfall 
till soptippen. 

Sammanlagt tar Berners hand om 
och sorterar hela 54 olika fraktioner, 
alltså olika typer av avfall. Grupperna 
ser till att alla fraktioner hamnar där 

dom ska vara, wellpapp i wellpapp, 
metall i metall och så vidare.

Eftersom gruppen också sköter  
beställningarna för hämtning och 
tömning av alla fraktioner gör att det 
läggs in ett miljötänk även här. 

Alla kärl och containers fylls fulla 
innan dom hämtas, flera fraktioner 
hämtas samtidigt så inte det ska 
gå halvtomma fordon och att dom  
måste komma förbi ofta. Miljö- 
tänkarna beställer också in förbruk-
ningsvaror och kan då inventera och 

Inledningsvis var det utmaningar 
med att få förståelse varför vi ska 
sortera i alla olika fraktioner, men 
med utbildning och stort enga-
gemang av Krister Melin som  
ansvarar för vår övergripande frak-
tionshantering har han med mottot, 
– Det ska vara enkelt att sortera, lett 
till att vi idag sorterar 54 olika frak-
tioner,  exempel på att det ska vara 
enkelt är t.ex. där man ska klippa ka-
bel och kontakt så hänger det en ka-
belsax, där man ska tömma ur olja så 
finns det hängare till kärlen så att olja 
rinner ut enkelt. 

Detta omfattande arbete som vi 
gör varje dag ger oss också en ekono-
misk återvinning. Under 2021 hade vi 
materialintäkter från Lundstams och 
Stena på 336.000 kr.

Engagemanget är stort bland 
alla våra medarbetare och det kom-
mer löpande in tips och idéer på 
hur och vad som vi kan sortera och 
utveckla. Under 2022 kommer vi 
öka fraktionerna med att sortera ut  
textilier och då kan vi stolta sortera 
55 fraktioner.

På Berners i Östersund finns två grupper från  
Östersunds kommuns dagligverksamhet. Hos oss  
heter dom Miljötänkare, miljöhjältar skulle också  
passa bra. Gruppernas uppgifter är att arbeta  
med Berners miljö och avfall. 

Betydelsefulla insatser 
av Berners miljötänkare 

Vi började vår resa med att 
sortera fyra fraktioner  
men med engagerade 
medarbetare och eldsjälar 
är nu ett av våra hållbara 
nyckeltal att vi ska ha noll 
kilo till förbränning.

Arbetet med 
fraktions- 
hantering

göra större beställningar några 
gånger per år, istället för att göra 
många småbeställningar, allt för 
att spara på transporter.

Våra miljötänkare är otroligt  
viktiga för att verksamheten ska  
flyta på, det är många fraktioner 
som ska tas om hand och sorteras.

Under pandemin när grupperna 
inte var på Berners så var det  
otroligt tydligt vilken betydelse 
båda gängens arbete gör för att 
verksamheten ute på golvet ska 
flyta på. 

Vi är stolta över våra miljötänkare, 
de utför ett oerhört betydelsefullt 
arbete och de gör oss ännu bättre. 

AV: MALIN SVÄRD. FOTO: TOMMY ANDERSSON

12  BERNERS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021  BERNERS HÅLLBARHETSRAPPORT 2021  13    

Läs mer om Berners hållbarhets- 
arbete genom att skanna QR- 
koderna med din smarta telefon.



Hälsa och arbetsmiljö 
Under året har vi jobbat nära vår  
företagshälsovård Feelgood och för-
nyat vårt avtal med fokus på att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Det 
har lett till att vi utvecklat konceptet 
för våra hälsoundersökningar och  
genomför dem nu helt digitalt, men 
med möjlighet för medarbetarna att 
på egen hand välja olika insatser hos  
företagshälsovården utifrån sin häl-
sostatus, exempelvis samtalsstöd, fysio- 
terapeut och kostrådgivning. 

Genom vårt nya avtal får alla med- 
arbetare och hela deras familj tillgång 
till digitala hälsotjänster via Feelgood 
Plus. Det är helt enkelt en privat häl-
socentral i mobilen för att underlätta 
för alla privata hälsorelaterade frågor 
inom sjuk-, och friskvård. 

Arbetslivet och privatlivet hänger 
ihop och på detta sätt får vi en helhet 
med både arbetsrelaterade hälsofrågor 
och ett bra stöd och utbud kring det 
som rör den privata situationen.

Friskhetsindex
Ett av våra affärsmål är ett friskhets- 
index på 97% vilket innebär att den  
totala sjukfrånvaron, både kort och lång, 
inte ska överstiga 3 procent på årsbasis. 
Även 2021 var ett år som präglades  
av Coronaviruset och därför är det 
svårt att dra slutsatser kring ut- 
fallet. Variationerna har varit väldigt  
stora mellan olika orter och arbets- 
ställen beroende på hur viruset  
drabbat.  

Jämställdhet och likabehandling
Vår bransch är traditionellt mans- 
dominerad med en förhållandevis 
homogen  struktur. Vi ser att en diver-
sifierad organisation skapar utveckling, 
kreativitet och lönsamhet och jobbar 
för ökad mångfald och för att skapa en 
jämnare könsfördelning i företaget.

Vi har haft en positiv utveckling  
där andelen kvinnor ökat de senaste 
åren och för 2021 behåller vi samma 
nivå som 2020 med ca 17% kvinnor 
i totalt i koncernen. Vårt mål är 20% 
kvinnor till 2025. 

Inte bara andelen kvinnor är viktig 
utan även på vilka positioner i företaget 
det finns kvinnor. I ledningsgruppen 
för Berners Person- och Transportbilar 
är andelen kvinnor 30% och i Berners 
Tunga Fordon 35%.

Våra arbetsplatser ska vara för alla. 
Det är en självklarhet att vårt arbetskli-
mat ska ha sin grund i alla människors 
lika värde och det är nolltolerans mot 
alla former av diskriminering. Alla 
medarbetare ska känna arbetsglädje, 
engagemang och trygghet och ha  
samma möjligheter oavsett kön, köns- 
identitet eller könsuttryck, ålder, sexuell 
läggning, funktionsnedsättning, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning. Vår personalpolicy över-
ensstämmer med FN:s konvention av 
de mänskliga rättigheterna

Kompetensförsörjning och karriär
Att vara nyfiken, utveckla sina intressen 
eller lära sig något helt nytt är något 

vi vill uppmuntra våra medarbetare 
till. Redan 1975 instiftade Berners en  
personalstiftelse med syfte att berika 
fritiden för de anställda. Genom stiftel-
sen kan alla anställda ansöka om stipen-
dier för utbildningar och kurser inom 
ett valfritt område som inte behöver ha 
någon koppling till yrket eller arbetet. 
Vi avsätter 60 000 kr årligen till detta 
och intresset är stort. 

Den viktigaste faktorn för en lång-
siktig 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 ut-
vecklingen. Samhället förutsätter allt 
större inslag av mobilitet – service och 
underhåll av motorfordon blir där-
för centralt för samhällsutvecklingen  
och ekonomin. Med den tekniska ut-
vecklingen inte minst inom hållbar-
het och digitalisering står vi inför nya  
utmaningar. 

Många av våra yrkesroller tillhör  
bristyrken och det är hög konkurrens 
om arbetskraften, därför är den lång-
siktiga kompetensförsörjningen en 
viktig strategisk fråga oss.

Vi har i samarbete med två  
andra återförsäljare inom Volkswagen  
och Scania tagit fram en ny kom-
petensmodell för att kartlägga att  
vi har rätt kompetens just nu och  
inför framtiden samt att detta kopp-
lats ännu starkare till vår lönemodell så  
att kompetensutveckling ger utfall i 
lönekuvertet.

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 alltid att 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. 

Hej Charlotte Efraimsson, vad 
jobbar du med?
– Jag är chef för reservdelar på per-
sonbilsanläggningen i Sundsvall.

Hur länge har du jobbat på 
Berners?
– Jag började som praktikant i vårt 
kundcenter i mars 2013 och fick 
sedan sommarjobb. Blev tillsvidare-
anställd samma höst och har under 
mina år också jobbat som kund-
mottagare och reservdelssäljare och 
sedan 2017 är jag som sagt chef för 
reservdelar.

Vad gjorde du innan du  
började här? 
– Anledningen till min praktik var 
att jag gick en utbildning inom  ho-
tell och konferens, men innan dess 

så har jag jobbat 15 år i gatukök.

Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
– Det är det bästa, det finns ingen 
”vanlig” arbetsdag, alla är olika.

Vad gillar du mest i ditt jobb?
– Det är alla fantastiska kollegor, 
och att varje dag när jag går hem så 
har jag lärt mig något nytt.

Drömbilen?
– Svår fråga då jag egentligen inte 
har någon särskild drömbil, men  
en SEAT skulle kunna vara ett bra 
alternativ.

Vad har du helst i lunchlådan? 
– Helst så har jag ingen lunchlåda 
men pasta med någon sås är bra 
matlådemat.

Utveckling och lärande 
genom stipendier
Att vara nyfiken, utveckla nya intressen och lära sig något 
nytt är något som uppmuntras på Berners. Agneta Andersson 
som är ansvarig för Human Resources på Berners berättar 
bland annat om hur man arbetat med stipendier för med- 
arbetarna under 2021.

Agneta Andersson
HUMAN RESOURCES ANSVARIG

BERNER & CO

Se mer om vad 
våra medarbetare 
använt stipendier till 
genom att skanna 
QR-koden.

Berners värdegrund

HÅLLBARA NYCKELTAL

Friskhetsindex

Stipendier

Skyddsronder

Person- & transportbilar

2019 97%

2020 96%

2021 95%

Person- & transportbilar

2019 100%

2020 100%

2021 100%

Tunga fordon

2019 95%

2020 95%

2021 93%

Tunga fordon

2019 50%

2020 100%

2021 100%

Berner & Co

2019 99%

2020 93%

2021 99%

Mål 60.000:-/år

2019 60.000:-

2020 30.000:-

2021 60.000:-
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Hej Tomas Hammar, vad jobbar 
du med?
– Jag har nyss bytt jobb inom Berners- 
koncernen och nu jobbar jag som 
lastbilssäljare.

Hur länge har du varit på Berners?
– Jag började 1998 som säljare av  
personbilar.

Vad gjorde du tidigare?
– Jag jobbade som transportledare på 
ICA-handlarna.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
– Jag sitter mycket vid skrivbordet 
och räknar på lastbilar och byggna-
tioner, har mycket kontakt med på-
byggare och kunder för att diskutera 
olika lösningar. Nu när coronapande-
min avtar så kommer jag vara ute mer 
på kundbesök.

Vad gillar du mest i ditt jobb?
– Det bästa är kontakten med kun-
derna, det brinner jag verkligen för.

Drömbilen?
– Svår fråga, men en urquattro skulle 
passa bra på uppfarten, otrolig skön-
sång från den motorn.

Vad har du för dold talang ?
– Är rätt skaplig på att snickra.

Vad har du helst i lunchlådan?
– Gärna spagetti och köttfärssås.

Vad gör du en ledig dag?
– Åker skidor på vintern och båt på 
sommaren – det är livet det!

Berners Tunga Fordon  
förvärvade Stefans Buss  
& Bilplåt AB under 2021

Företaget erbjuder karossreparationer 
och lackering där spetskompetensen 
framför allt ligger på tunga fordon, i 
synnerhet bussar.

– Förvärvet ligger helt i linje med 
den ambition Berners har för fram-
tiden. Att bredda vårt erbjudande 
och genom förvärvet kommer vi 
att kunna erbjuda kvalificerade  
reparationer och lackering av tunga 
fordon, berättar Marcus Nordqvist, 
vd, Berners Tunga Fordon

– Det här känns jättebra. Att bli 
en del av Berners är en förutsätt-
ning att växa verksamheten vidare, 
säger Stefan Jonsson, ägare av  
Stefans Buss & Bilplåt AB.

– Vi välkomnar Stefans Buss & 
Bilplåt in i Berners verksamhet och 
ser fram emot att utveckla denna 
affär framöver med befintliga 
och nya kunder, avslutar Marcus 
Nordqvist.

Vårt mål är att vi som 
företag tar ansvar för 
att minska klimatföränd-
ringarna och bidra till en 
hållbar framtid. 

Vi hjälper våra kunder med trans-
portlösningar för att skapa lön-
samma och hållbara verksamheter 
genom att maximera fordonens 
tillgänglighet och effektivitet, sän-
ka driftkostnaderna och utsläppen 
och därmed minska miljöpåverkan. 
Tillsammans med andra aktörer  
kan vi ta dessa steg framåt, mot en 
renare framtid. 

Gasum som är experter inom den 
nordiska gassektorn och på energi-
marknaden startade upp en tank-
station i Torvalla under 2020 och 

är också nu under 2022 snart i full 
gång i Sundsvall.

Gas har klara fördelar jämfört 
med andra drivmedelsalternativ för 
tung trafik. Det är både mer mil-
jövänligt än andra drivmedel samt 
har mindre miljöpåverkan. Gasum 
erbjuder såväl flytande som kom-
primerad gas. 

Vi är med och skapar möjligheter 
för våra kunder med provkörningar, 
ge aktuell information och träffa 
andra aktörer i branschen. 
I höstas var vi medarrangör när det 
var biogas roadshow i Östersund 
och Sundsvall. I samarbete med 
Projektet Drive LBG och andra 
samarbetspartners i regionen så kan 
vi visa på vad vi kan göra här och nu. 
Våra kunder har redan börjat inves-
tera för framtiden. 

Hållbar framtid med 
mindre miljöpåverkan

Kyl- och Frysexpressen Nord satsar 
hårt inför framtiden och på mil-
jön. Under sommaren 2021 kunde 
de hämta ut sina tre Scania G410 
6x2*4 som drivs av LNG, flytande 
gas. Deras vision är att deras trans-
porter ska bli usläppsfria senast år 
2027.

Sundsvalls Expressbyrån satsade 
också på miljön och framtiden ge-
nom att investera i två nya gasbilar 
- Scania G410 4x2 LNG med skåp. 
Motorn som går tystare än en van-
lig dieselmotor har 410hk/2000 nm 
och drivs av 100% gas utan AdBlue 
eller dieseltillsats. 

Men det är inte bara på lastbils-
sidan det taktar framåt gällande 
hållbara transporter. 

I Östersund satsar man på tyst och 
ren fjällmiljö med eldrivna stads-
bussar. I september 2021 togs sju 
av tio eldrivna stadsbussar i trafik. 
Det är den nya generationens  
Scania Citywide LF, 12,3 meters 

batteribussar. Dessa är försedda 
med dubbla laddsystem och laddas 
på ändhållplatserna över pantograf 
och i depån efter resans gång över 
CCS. Elbussarna är ett viktigt steg 
i omvandlingen av Östersunds hela 
transportsektor,  en långsiktig sats-
ning på just fossilfria transporter. 

Vi ser att fler kunder börjar göra 
slag i saken och Tillsammans kan 
vi ta stora steg för att bekämpa kli-
matförändringarna. Möjligheterna 
finns, här och nu. 

Förvärv av 
Stefans Buss 
& Bilplåt AB 
under 2021

Lina Olsson
MARKNADSCHEF

BERNERS TUNGA FORDON
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Berätta om projektet. 
– Pickupen ingick som inbyte i en 
affär och från början var det inte 
helt klart vad vi skulle göra med den. 
När vi sedan åkte och hämtade den 
ur ladan så hade vi inget val, vi var 
bara tvungna att ge den nytt liv. I en 
bransch där allt går fort och fokus lig-
ger på ny teknik, är det underbart att 
få gå tillbaka till rötterna och jobba 
med gårdagens teknologi. Pickuppen 
framkallar känslor och engagemang, 
och många har själv ett minne av att 
de kanske åkt eller själv ägt en liknan-
de bil tidigare i livet. Vi tänkte att det 

vore roligt om den fick passera alla 
våra olika avdelningar, och de fick ge 
sitt för att till slut få den på vägarna 
igen. 

Vilka olika aktörer har varit med 
och bidragit? 
– Standard Leather samt Stefans 
Buss & Bilplåt.

Vad är nästa steg? 
– Vårt mål är att vi ska kunna kon-
vertera bussen till 100% el. Vi arbetar 
med att söka sponsorer och bidrag så 
att drömmen vi har blir till verklighet.

Resan med
folkapickupen

Se filmer på resan 
med Folkapickupen 
genom att skanna 
QR-koden med din 
smarta telefon.

Efter att ha stått bortglömd i en lada i någonstans i Jämtland 
i 15 års tid har denna Volkswagen Pickup från 1975 återigen 
fått se dagens ljus. Sedan ett par månader tillbaka har den 
passerat både verkstad och rekond för att kunna ge sig ut på  
vägarna igen. Bjarne Värme, försäljningschef för Volkswagen 
Transportbilar berättar om en annorlunda hållbarhetsresa.

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

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 inne-
bär 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 kompostering eller 
rötning av matavfall och trädgårds-
avfall. Om avfallet inte kan mate-
rialåtervinnas 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.

Målet är öka antalet fraktioner 
så att brännbart försvinner.

HÅLLBARA NYCKELTAL

Omhänder- 
taget bränn-
bart avfall

Antal 
fraktioner

Person- & transportbilar (ton)

Sveg 1

Åre 3,1

Östersund 21,3

Härnösand 8,12

Sundsvall 11,9

Tunga fordon (ton)

Östersund 25

Sundsvall 16,78

Busscenter 1,97

Sveg 5,6

Sollefteå 1

2019 53

2020 54

2021 54

Deponering

Återvinna 
energi

Återvinna
material

Återanvända

Minimera
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Stigge Jonsson
MARKNAD

BERNERS PERSON- OCH  
TRANSPORTBILAR

Intressent och  
väsentlighetsanalys

Tillgänglighet  
för alla genom  
sponsring

Intressent

Medarbetare

Kunder

Samarbetspartners

Ägare och styrelse

Myndigheter

Arbetstagar- 

organisationer

Leverantörer  

(VGS/Scania)

Beskrivning av 

intressentens krav på 

oss / förväntningar 

på oss

Att vi har en god 

arbetsmiljö, utveckling, 

gott ledarskap m.m.

Uppfyller dess  

förvänting på service 

och försäljning.

Att vi följer de sam- 

arbetsavtal vi gjort.

Att leverera budget 

och bedriva verksam-

heten på ett affärs- 

etiskt sätt.

Följa lagar och regler.

Följa lagar och regler 

och verka för en god 

arbersmiljö.

Att följer uppsatta 

avtal.

Viktning  

(1-5)*

5

5

3

5

4

3

5

Legala och  

andra krav

LAS, MBL,  

kollektivavtal.

Konsument- 

köplagen, 

GDPR.

Avtal.

Alla lagar som 

reglerar vår 

verksamhet.

Alla lagar som 

reglerar vår 

verksamhet.

Alla lagar som 

reglerar vår 

verksamhet.

Avtal.

Relation till  

intressent

(1-4)**

3

2

3

2

2

3

2

Hur vi kommunicerar  

med intressenten

Medarbetarsamtal, 

månadsmöten, vecko-

möten, intranät, mail.

Via samtal, hemsida, 

mail, sociala medier.

Via samtal, events m.m.

Via styrelsemöten och 

koncernledningen.

Via mail, brev och besök.

Via samtal, förhandlingar, 

samverkansmöten.

Via samtal mail, brev och 

besök.

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 utvecklas 
och som därmed blir attraktivt att bo 
och verka i. Detta är viktiga kriterier 
när vi väljer ut vad vi vill stödja. 
Sponsring är ett verktyg för profile-
ring och vi ställer krav på mottagare 
av våra sponsormedel genom att 
våra värderingar och policys ska 
återspeglas hos mottagaren. Avtalen 
bygger på samarbete och innehåller 

motprestationer från mottagaren av 
sponsormedel till ömsesidig nytta.
 
Avgränsning
Den sponsrade parten ska på ett 
tydligt sätt associera till Berners. Vi 
sponsrar inte verksamhet som kan 
vara kontroversiell, riskbetonad eller 
har politiskt eller religiöst budskap. 
Inte heller verksamhet som uppfattas 
som omoralisk, oetisk eller kan för-
knippas med droger.
 
Hur fördelar vi sponsormedel?
Två gånger per år väljer vi ut ett  
antal föreningar, aktiviteter eller  
projekt som vi vill stödja.

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 det stöd i 
våra beslut så att vi väljer rätt riktning och resurser.

*  Viktning: 1 – Obetydlig, 2 – kan bli betydande, 3 – Betydande, 4 – Mycket betydande, 5 – Kritisk/nödvändig.
**   Relation till intressent: 1 – Företaget dominerar intressenten, 2 – Företaget befinner sig i underläge mot intressenten, 3 – Företaget och intressenten 

befinner sig i en samarbetsrelation, 4 – Företaget och intressenten befinner sig i en konfliktsituation.

Vi ser sponsring som ett sätt att skapa mötesplatser och 
stärka vår relation med kunder. Dessutom vill vi skapa en 
tillgänglighet för alla i flera olika former. Det kan röra sig 
om både föreningsliv och samhällsfunktioner.
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Kvalité ISO 9001
För att få vara en auktoriserad åter-
försäljare inom Volkswagen kon-
cernen så krävs det att vi uppfyller 
alla de höga kraven på oss i allt från 
inredning i våra lokaler, att vi har 
rätt verktyg, krav på olika utbild-
ningar utifrån roll, att vi genomför 
kvalitetskontroller, att vi arbetar 
med ständiga förbättringar mm. 

Hur följs detta upp?
Varje år har vi revision, en revision 
där en del säkerställer att vi upp-
fyller kraven för att vara ISO 9001 

certifierade plus att man säker-
ställer att vi uppfyller de krav som 
Volkswagen har på alla sina åter-
försäljare världen över. Volkswagen 
har revisorer som är certifierade via 
TÜF för att säkerställa kvalitén.

Ytterligare kontroller sker via 
DEKRA som genomför kvalitets- 
kontroller på våra fordon som 
är inne på verkstäderna, så har 
ditt fordon blivit kontrollerad av  
DEKRA finns det en dekal i bilen 
som talar om att kontroll har skett. 
Detta följs upp via verkstadstester 
som göras av oberoende aktörer. 

Miljö ISO 14001
Vi har valt att vara miljöcertifierade 

för att det gör att vi ständigt arbe-
tar med förbättringar inom miljö- 
området i allt från sortering, kemi-
kaliehantering, byggnationer och 
det vägleder oss att följa de lagar 
och regleringar kring de krav som 
finns på verksamheter utifrån ett 
miljöperspektiv. 

Hur följs detta upp?
Varje år har vi revision som genom- 
förs av Rise där det reviderar oss 
för att få ha fortsatt certifiering för 
miljö.

Vi har också enligt Agenda 
2030 och mål 7 och 13 satt upp 
Berners övergripande miljömål 
vilket är att vi ska minska vår en-
ergiförbrukning med 30% fram 
till 2030 och inte ha något avfall 
som inte går till återvinning, detta 
är några av de hållbara nyckeltal vi 
följer upp löpande, 2021 hade vi 55 
olika fraktioner.

Arbetsmiljö ISO 45001
För att säkerställa att vi har  
100% fokus på arbetsmiljön och att 
ständigt arbeta med förbättringar 
har vi valt att certifiera oss för 
ISO 45001, vi har haft vår första  
certifieringsrevision under decem-
ber 2021. 

Hur följs detta upp?
Likt certifiering för miljö så  
genomför Rise revision en gång 
per år för att kontrollera att vi  
arbetar utefter de krav som ställs 
vid en arbetsmiljöcertifiering. Vi 
har även här satt upp mål och håll-
bara nyckeltal utifrån Agenda 2030 
för att säkerställa att vi följer våra 
uppsatta mål.

Risken för korruption för ett  
lokalt aktivet företag inom for-
donsbranschen är störst vid större  
upphandlingar av bilar och vid trans-
aktioner innebärande penningtvätt. 
Vår verksamhet ska alltid följa svensk 
lagstiftning och Volkswagen och 
Scaniakoncernernas riktlinjer. Vi  
har som ambition att varje medarbe-
tare skall känna till dessa regleringar, 
samt hur korruption fungerar och 
berör dennes arbetsroll. Vår Hållbar-
hets &-Kvalitetschef är Compliance 
officer och har gått utbildning via 
Volkswagen Group i Södertälje för 
att inneha rollen. 

Policys 
Vi har policys för ett ansvarsfullt 
och hållbart företagande vilket är 
grunden. Våra policys som styr 
bland annat hållbarhetsarbetet är 
tex arbetsmiljöpolicys, kvalité och 
miljöpolicy. Alla våra olika policys 
går att läsa i Personalhandboken. 

Mål 
Vi styr vårt hållbarhetsarbete ut-
ifrån de mål i Agenda 2030 som 
vi anser att vi har störst möjlighet 
att påverka, våra mål är 3, “God 
hälsa och välbefinnande” 5, “Jäm-
ställdhet”, 7 “Hållbar energi för 
alla” 8, ”Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt” och mål 13  
“Bekämpa klimatförändringarna” 

Ledningssystem 
Vi är certifierade för ISO 9001 
(kvalité) via Volkswagen/TÜF,  
ISO 14001 (miljö) via Rise i 
samband med miljörevisionen i  
december 2021 genomförde vi 
också en första revision för att bli 
arbetsmiljöcertificerade enligt ISO 
45 001. En del i vårt kvalitetsar-
bete är vår ackreditering på Tunga  
Fordon för att släcka tvåor och 
kontrollera färdskrivare och via 
Swedac, samt att vi är “Godkänd 
bilverkstad” som kräver att vi har  
en extern part, DEKRA som  
kommer och kontrollerar våra  
arbeten på verkstäderna. Våra  
skadeverkstäder är skadespecialist-
certifierade. 

Styrning av vårt 
hållbarhetsarbete

Prioriterade 
hållbarhets-
aspekter

Bra exempel 
kopplat till 
certifieringar

Motverkande 
av korruption

Alla kunder som köper något får en 
kundundersökning. Utifrån denna finns 
krav från Volkswagen som måste upp-
fyllas och skulle vi inte uppfylla dessa 
kan vi bli av med vår auktorisation. 
Härnösand är en av våra mindre an-
läggningar som har hög kundnöjdhet 
både på försäljningen och inom service 
så vi har ställt några frågor till Caroline 
Jonsson som är platschef i Härnösand.

Hur många är ni som arbetar på 
anläggningen i Härnösand?
Vi är totalt 14 personer som arbetar på 
anläggningen.

Vilka styrkor har ni som Team?
Vi som team har bra sammanhållning 
och högt till tak, vi ger varandra daglig 
feedback vilket gör att vi utvecklas till-
sammans.

Vad är framgångsfaktorn som gör 
att era kunder är så nöjda?
Jag tror att den största framgångsfak-
torn är att vi tränat länge tillsammans 
och satt tydliga rutiner kring flöden i 
verksamheten. Personalen har ett högt 
engagemang för vårt gemensamma 
uppdrag och är lösningsorienterade  
vilket ger ett högt värde för kunden.

Något annat du vill lyfta?
Det positiva med att vara en ”mindre” 
anläggning är att vi arbetar nära varan-
dra. Det ger oss korta beslutsvägar samt 
större möjligheter att ge våra kunder ett 
mer personligt bemötande.

Kraven för våra 
certifieringar och 
hur de följs upp

 Vi ska minska vår 
energiförbrukning 
med 30% fram  
till 2030 

Miljö
Fokus på energi och återvinning  
av avfall.

Social
Arbetsmiljö, jämställdhet och en 
hållbar arbetsgivare.

Ekonomi
Kundnöjdhet
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Är du nyfiken  
på att jobba  
hos oss?
Vi är alltid på jakt efter talanger som vill växa och  
utvecklas med oss. Inom de närmaste åren kommer motor- 
branschen att behöva anställa mer än 5000 personer  
så här finns jobben och utvecklingsmöjligheterna. 

Vi har många intressanta roller hos oss, bland  
annat inom områdena hållbarhet, teknik, försäljning, 
marknadsföring, ekonomi och ledarskap. Är du  
intresserad? Ta kontakt med oss.

Många av våra yrkesroller, främst de tekniska, kräver 
utbildning. Men till många andra roller kan arbets- 
livserfarenhet från andra branscher och yrken vara  
lika värdefulla. Det viktiga är nyfikenhet, engagemang 
och öppenhet för nya kunskaper, det brukar vara en bra 
grund att bygga vidare på.

Kanske finns din nästa karriär hos oss på Berners?  
Connecta med oss genom skanna QR-koden nedan  
med din smarta telefon eller eller gå in på  
jobb.berners.se/connect och registrera ditt cv  
så kanske du blir vår nästa kollega.


