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Det här är Borås Bil gruppen

Borås Bil Personbilar AB
Företaget grundades 1936 av Oskar Andersson och gick då under namnet Borås 
Automobilförsäljning. 1949 ändrades namnet till AB Borås Bil & Traktor. 
Sedan år 2000 heter bolaget Borås Bil Personbilar AB och är ett helägt dotterbolag inom Borås 
Bil koncernen. Bolaget innehar agenturer för Volvo, Renault, Dacia, Peugeot, Citroën samt 
Maxus personbilar och lätta transportbilar och finns representerade i Borås, Kinna, Tranemo och 
Ulricehamn.

Borås Bil Lastvagnar AB
Försäljning och service av Volvo Lastvagnar och Bussar handhas sedan år 2000 av Borås Bil 
Lastvagnar AB. 2019 färdigställdes den nybyggda anläggningen på Viared, Borås.  

Getängs Bilservice AB och Borås Bil Bilservice AB
2020 förvärvade Borås Bil Getängs Bilservice AB som driver en MECA-allbilsverkstad i Borås. 
Under 2023 överförs personbilverkstaden i Tranemo till Borås Bil Bilservice AB och byggs om till 
en allbilsverkstad i MECA-kedjan. 

Borås Bil Förvaltning AB
Borås Bil Förvaltning AB är moderbolaget i Borås Bil koncernen. Bolaget förvaltar koncernens 
fastigheter och samlar gemensamma resurser inom IT, HR, kvalitet/miljö, fastighetsförvaltning 
och koncernekonomi. 

Borås Bil gruppen
Sedan 2016 använder vi namnet Borås Bil gruppen för att samla alla våra verksamheter under 
samma namn. Koncernen har ca 250 anställda och omsättningen uppgår till ca 1.8 miljarder 
kronor. Företaget har sedan starten varit privatägt med samma familj som ägare, nu i tredje 
generation.
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Våra utvalda hållbarhetsfrågor
Vi har valt att definiera vårt hållbarhetsarbete utifrån våra huvudprocessers 
beröringspunkter med valda delar av FN:s globala mål. Det övergripande 
syftet med detta är att uppmärksamma det arbete och de affärer vi dagligen 
gör och på det sättet fokusera på och jobba med hållbar verksamhets- och 
affärsutveckling. 

Utgångspunkten för Borås Bils hållbarhetsarbete är att driva våra affärer. 
Målet är att vara Sjuhäradsbygdens ledande bilföretag, att i varje avseende 
värderas som en hållbar leverantör och partner och därför också vara den 
bästa produkt- och tjänsteleverantören. Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare 
med ett relationsbyggande samhällsengagemang. 

Ambitionen med hållbarhetsarbetet är därför hög och harmoniserar med vår 
övriga verksamhetsutveckling och den allmänna samhällsutvecklingen.

Nedan listas de hållbarhetsfrågor och globala mål som vi påverkas av eller 
har en påverkan på.  

• God hälsa och välbefinnande
• Jämställdhet
• Rent vatten och sanitet för alla
• Hållbar energi för alla
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Hållbar konsumtion och produktion
• Bekämpa klimatförändringarna
• Hållbara städer och samhällen



Hållbarhetsredovisning 2022
Denna hållbarhetsrapport omfattar hela Borås Bil gruppens verksamhet och presenterar 
aktiviteter och resultat som kopplar till de utvalda hållbarhetsfrågorna och de globala målen.

Hållbart miljö- och klimatarbete 
Vi har alla ett ansvar för miljön vilket bygger på samverkan med kunder, medarbetare och 
leverantörer. Genom att se till helheten i vår verksamhet vill vi minska den miljöbelastning som 
verksamheten och de produkter vi levererar kan bidra till. Utan jämförelse är vår mest betydande 
miljöaspekt i livscykelperspektiv den miljö- och klimatpåverkan som våra sålda produkter utgör.
 
Vi skall därför, inom ramen för våra lokala och ekonomiska förutsättningar, miljöanpassa vår 
verksamhet och efterleva de krav och lagar som ställs på oss. Genom att bevaka utvecklingen 
i branschen och samhället skall vi sträva efter ständiga förbättringar och erbjuda det alternativ 
ur vårt sortiment med lägst miljöpåverkan samt förebygga föroreningar. Företaget genomför 
kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att miljöpolicy efterlevs samt att medarbetare får 
den utbildning som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljösäkrat sätt.

Ett led i miljöarbetet är återanvändning och återvinning av avfall, miljöklassning av 
förbrukningsmedel och övriga insatsprodukter som behövs vid utförande av arbetsuppgifter.



Rent vatten och sanitet för alla
På samtliga våra fordonstvättar har vi slam- och oljeavskiljning samt biologiska reningsverk. 
Vi utför regelbunden egenkontroll och årliga vattenprover för att säkra optimal funktion 
och minimala utsläppsnivåer. I tvättsystemet återanvänds upp till 80% av processvattnet i 
recirkulation efter rening. Vår lastbilstvätt på Viared samlar även in regnvatten som används i 
tvättprocessen för att ytterligare minska nettoförbrukningen av vatten.

Vi har under 2022 byggt en ny publik fordonstvätt i Ulricehamn. Detta är en välkommen 
etablering som betydligt minskar miljöbelastningen på vattentäkten i kommunen.
Vi strävar efter 100% Svanenmärkta tvättkemprodukter på alla våra tvättanläggningar. 

Hållbar energi för alla
Vi säljer E85 och/eller HVO100 på alla drivmedelsanläggningar. I samverkan med ST1 och Borås 
Energi och Miljö tillhandahåller vi även Biogas på Hultaanläggningen i Borås.
Vi genomför en omfattande utbyggnad av laddstolpar på våra anläggningar, både ren 
processladdning, samt kund- och publik laddning. 

På vårt nybyggda Skadecenter på Viared har vi installerat solpaneler på hela taket. Även på 
grannfastigheten för Lastvagnar har vi solpanelen på taket.
Vi har även hållbara och fossilfria elavtal på alla anläggningar och dom flesta värms upp med 
fjärrvärme.



Hållbar konsumtion och produktion
En viktig hållbarhetsaspekt är att minska slitage och utskrotning av de produkter vi säljer. Därför 
är det grundläggande att vi arbetar fackmässigt vid service och reparation för att på det sättet 
förlänga livslängden på produkterna och möjliggöra återanvändning i produkternas livscykel. 
På vårt nya Skadecenter utvecklar vi affären med att reparera i stället för att byta till exempel 
glasrutor, plastdetaljer, klädsel och fälgar. I så stor omfattning som möjligt utför vi även hållbara 
och kostnadseffektiva små skade- och lackreparationer, så kallade spotrepair. Utöver detta 
tillhandahåller vi även bilvårdsprogram på alla anläggningar för att öka livslängden och värdet 
på bilen. 

En annan hållbarhetsaspekt är fackmässig hantering och försäljning av begagnade bilar. Genom 
detta minskar vi klimatavtrycket och ökar tillgängligheten på säkra begagnade bilar. Det ger 
också en stor trygghet för kunden och vår personal i begagnataffären. 

Vi returnerar uttjänta datorer och telefoner för återvinning av material.



Bekämpa klimatförändringarna
För att minska vår energiförbrukning jobbar vi aktivt med att konvertera till LED-belysning i 
samband med renovering och ombyggnation. Vi ser även över behovet av effektivisering av 
ventilation, uppvärmning och kyla.

På Skadecentret har vi valt att värma upp lack och torkboxarna med biogasol för optimal effekt 
och minimal klimatpåverkan. I samband med etableringen av det nya Skadecentret integrerade 
vi lackeringen i den interna processen vilket nästan helt eliminerade lacktransporterna och de 
CO2-utsläpp som dom gav upphov till. 

I samband med försäljning av Volvo Lastvagnar erbjuder vi alla förare utbildning i LV iSave. 
Denna utbildning syftar till effektiv och bränslebesparande körning.

Beräkning och målsättning CO2
I samverkan med Volvo Cars utför vi en CO2 beräkning där syftet är att peka ut möjliga 
förbättringspunkter i vår del av försäljnings-, leverans och serviceprocessen och därmed minska 
CO2-påverkan.



Social hållbarhet 
Vi ser mångfald bland våra medarbetare som något positivt och vi verkar för jämställdhet. 
Oberoende av etniskt ursprung, kön, nationalitet, sexuell läggning, trosbekännelse, ålder, 
funktionshinder, föräldrastatus, facklig eller politisk tillhörighet, ska allas lika rättigheter och 
skyldigheter betonas. 

Borås Bil stödjer och respekterar skyddet av internationella mänskliga rättigheter, såsom den 
bland annat formuleras i FN´s deklaration om mänskliga rättigheter, inom den sfär som vi 
kan påverka. Tvångsarbete får inte förekomma och vi accepterar inte barnarbete eller i övrigt 
utnyttjande av barn. Dessa elementära etiska regler för arbetskraft ska även följas av våra 
leverantörer och affärspartners.

Bolaget har policys som beskriver vilka regler och riktlinjer som skall åtföljas såväl internt i 
bolaget som i relation till utomstående. Borås Bil har fastställd antikorruptionspolicy mot mutor 
och korruption, samt en väl utvecklad intern kontroll finns på plats för att säkerställa att regler 
efterlevs. 

Anställda kan öppet eller anonymt påtala misstänkta oegentligheter inom företaget genom 
WinningTemp. 



God hälsa och välbefinnande 
Vi har ett långtgående samarbete med Avonova företagshälsovård med 
bland annat regelbundna hälsoundersökningar och stöd i arbetsmiljöarbetet. 
De är också leverantör i vårt antidrogprogram för tester, stöd och vård. Där 
finns även samverkan med Aleforsstiftelsen som stöd och resurs. 
Vi har i samarbete med Benify ett utvecklat program med bland annat 
friskvårdsbidrag och olika förmånserbjudanden. 
 
Vi jobbar med sponsring och bidrag till det lokala föreningslivet, 
Tomte mot barncancer samt Childhood i samverkan med Volvo Cars.
 
Jämställdhet
Lönekartläggning sker årligen via de företagsupphandlade systemen. Vi 
jämför i enlighet med lagkrav de eventuella osakliga löneskillnaderna för 
ett lika eller likvärdigt arbete och analyserar de eventuella frågetecken som 
uppstår vid denna kartläggning. 

För att sträva efter en mångfaldsbaserad arbetsplats så försöker vi använda 
en tonalitet som kan verka främjande för alla kön i en rekryteringsprocess. 
Vi tillämpar inte könsspecifika urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem 
och vid vakanta tjänster som annonseras publikt så ser vi gärna till 
underrepresenterade könet för det specifika tjänstestället.



Vår värdegrund
Det finns många saker i livet som känns naturliga och självklara. För vår del är det först och 
främst att finnas till för våra kunder. För alla som jobbar inom Borås Bil, är vår arbetsplats 
självklart en naturlig del av livet. Den känslan vill vi även förmedla till många andra. Ett besök på 
någon av våra anläggningar eller på vår hemsida ska kännas lika självklart – oavsett om kunden 
funderar på att investera i ett nytt fordon eller ta hand om sitt befintliga.

Ibland kan olyckan vara framme, då tar vi självfallet också hand om dig och ditt fordon och 
hittar den bästa tänkbara lösningen framåt. Hos oss kan kunderna vårda sina fordon med en 
lackbehandling, göra en service samt hyra ett fordon. Eller så kan de bara droppa in på en 
kopp kaffe och spendera lite tid med oss. Vi är ett ställe där människor möts, utväxlar idéer och 
inspirerar varandra. Vi skall finnas tillgängliga – och då är vi säkra på att vi kommer vara en 
naturlig del hos våra kunder. Både nu och i framtiden.

Kundlöften Borås Bil Personbilar 
Våra kundlöften är att leverera Glädje, Passion och Trygghet vid varje kundmöte i hela vårt 
företag

GLÄDJE - Vi skall alltid ge dig ett vänligt bemötande. Vi skall alltid erbjuda utmärkt service och 
snabbt hitta det du söker.
PASSION - Vi skall alltid agera med ett stort hjärta och engagemang. Vi skall alltid vara lyhörda 
och ta ansvar för dina behov.
TRYGGHET - Vi skall alltid föreslå dig en proffsig och pålitlig billösning. Vi skall alltid hålla vår 
kvalité och höga kompetens – ditt trygga bilägande.

Kundlöften Borås Bil Lastvagnar 
Känsla för goda relationer. Genom öppenhet och transparens i allt vi gör är vår ambition att du 
alltid ska känna dig sedd, välinformerad och lyssnad på.



Borås Bil Lastvagnars fyra hållbarhetsdimensioner. 
Hållbarhet är naturligt för oss i Borås Bil gruppen. Det är inget modeord eller ny trend som sveper över oss. Vi har sedan starten för över 85 år sedan jobbat med 
hållbarhet, fast det historiskt har kallats olika saker. För oss är det självklart, det är den enda formen av företagande vi kan. Hållbart företagande.

3. Lönsamhet och långsiktighet går hand i hand. Långsiktigt företagande kräver 
ekonomisk stabilitet. Vi maxar inte kortsiktig profit utan tänker långsiktigt. Vi 
investerar med avsikt att vara en framgångsrik återförsäljare idag och imorgon. Vi 
återinvesterar vinster i verksamheten med syfte att utveckla och driva en affär för 
framtida ägargenerationer. 
 
4. Miljön och vårdandet av den är helt naturligt för oss och något vi alltid värnat. 
Våra anläggningar har den senaste och renaste tekniken för att skona miljön. Vi är 
en del av kretsloppet och hushållar med resurserna. CO2 neutrala anläggningar 
är vårt mål och därför är exempelvis solpaneler, vattenåtervinning, energisnål 
belysning och miljövänliga produkter självklarheter. Vi kör, om möjligt, miljöfordon 
och prioriterar att utveckla våra kunder till att välja miljövänliga fordon, delar och 
reparationsmöjligheter. Vi utbildar våra kunder så att deras avtryck på miljön blir 
minimalt.

1. I Borås Bil Lastvagnar respekterar vi varandra eftersom vi anställda är 
företagets viktigaste resurs. Vi bryr oss om, vi uppmärksammar, vi utvecklar, vi 
driver, vi stöttar och hjälper, vi är nyfikna, vi är ambitiösa, vi är professionella, vi 
skrattar och skojar tillsammans. Vi värnar en säker och trevlig arbetsmiljö som 
möjliggör en lång och frisk anställning. Vi bidrar till varandras framgång. 

2. Kunderna är vår inkomstkälla. De betalar våra löner varje månad, år ut och år 
in. Vi följer Volvo Lastvagnars sju kundlöften och vårdar våra kundrelationer med 
sikte att de skall vara långsiktiga, ibland även över generationer.  
• Ett varmt välkomnande 
• Matcha kundens behov 
• Tydlig överenskommelse 
• Öppen dialog 
• Rätt första gången 
• Förstklassig leverans 
• Lätta att kontakta



Ekonomisk hållbarhet 
Borås Bil har haft en mycket stabil utveckling sedan 1936 och har under 
åren byggt upp en stark finansiell ställning. De strategiska investeringarna i 
verksamheten under de senaste 10 åren har varit omfattande. De enskilt största 
investeringarna är i en ny modern och topputrustad lastvagnsanläggning samt i 
uppförandet av marknadens mest moderna skadecenter. Båda dessa anläggningar 
är rustade och förberedda för den förändring som över tid kommer ske vad gäller 
ökad grad av elektrifierade fordon. 

Dagens finansiellt starka position skapar förutsättningar för förvärv och 
investeringar framåt, även under perioder med sämre konjunktur. Under senare år 
har även en väsentlig uppgradering skett av de helägda fastigheterna med fokus 
på förädling av lokalernas utformning. Det har lett till ökad effektivitet för den 
verksamhet som nu bedrivs och samtidigt har uppgraderingarna resulterat i en 
värdeökning på fastigheterna.



Intressenter
Nedan listas de intressenter som i första hand påverkar 
eller påverkas av vår verksamhet. Vi identifierar deras 
förväntningar och krav. Vi utvecklar ständigt våra 
processer för att möta dessa krav.

• Våra privatkunder och företagskunder 
• Offentlig sektor 
• Medarbetare
• Ägare och styrelse
• Generalagenter och Leverantörer
• Myndigheter
• Finansiärer
• Närsamhället
• Konkurrenter

Certifieringar 
Vi innehar ett flertal certifikat och ackrediteringar. 
 
• C1 certifikat för ISO 9001 och ISO 14001
• Incert certifikat för F-gas AC i fordon
• Swedac ackreditering Fordonsreparationer
• Swedac ackreditering Färdskrivare
• MRF Kvalitetssäkrad skadeverkstad
• KBV Plastkontroll
• KBV Kontrollerad Bilverkstad



Resultat och nyckeltal

Återanvändning av vatten 
Recirkulation och återanvändning av renat spillvatten i våra 
fordonstvättar uppgår till hela 80%. 

Insamlat och förbrukat regnvatten 
Användning av insamlat regnvatten i förhållande till förbrukat 
färskvatten i vår fordonstvätt för tunga fordon på Viared uppgår till 
30%.

Fjärrvärme förbrukning utveckling
2022: 3 913 203 kWh
2021: 3 784 800 kWh 
 
Elförbrukning utveckling 
(Avtal om 60% förnybart 40% kärnkraft)

2022: 3 802 409 kWh
2021: 3 404 767 kWh 

Elproduktion solceller utveckling 
(Avser Viared Lastvagnar och Viared Skadecenter)

2022: 353 000 kWh
2021: 160 000 kWh

(Ökning av både förbrukning fjärrvärme och el samt produktion el hänger i huvudsak ihop med 
uppstarten av vårt nya Skadecenter på Viared under 2022)



* Ton Koldioxidekvivalenter

Plastreparationer 
Ökande andel plastreparation vid skadereparation. 
2022: 39,9%   
2021: 35,2%

Begagnade delar 
Ökande andel isättning begagnade delar vid skadereparation.
2022: 13,5%
2021: 13,2%
 
Klimatpåverkande koldioxidutsläpp 
I samverkan med Volvo Cars har vi beräknat vårt klimatpåverkande 
koldioxidutsläpp. Beräkningarna började med en referensgrupp för 
åren 2018 till 2020. 2021 var första året som beräkningarna utfördes 
på varje specifik anläggning. 

En sammanvägd beräkning för hela svensk Volvohandel 2021 är  
128 tCO2e per anläggning. 

Borås Bils beräkning för 2021 är jämförelsevis endast 85 tCO2e per 
anläggning. 



God hälsa och välbefinnande
Ett friskt och hållbart arbetsliv är en viktig och självklar del för oss på Borås Bil gruppen. Vi 
uppmuntrar till träning via ett generöst friskvårdsbidrag samt personalrabatter kopplade till 
hälsovård och återhämtning. Borås Bil gruppen tillämpar både nyanställningsundersökningar 
och självfallet de lagstadgade som följer med åtagandet av arbete i mer krävande fysiska 
arbetsmiljöer som är reglerade i AFS:ar. För att ytterligare förstärka vårt ställningstagande med 
hållbara medarbetare har vi också ett samarbete med förmånsportal där rabatter för att förenkla 
vardag och livspusslet samt besparing i hushållets privatekonomi och pensionsplanering. 
Under 2022 så utnyttjade 46,6% av våra medarbetare på Borås Bil gruppen sitt friskvårdsbidrag 
vilket är en mycket hög nationell siffra men där vi under 2023 hoppas nå varannan medarbetare 
dvs 50%. 
 
eNPS 1 januari 2022 – 31 december 2022 
Att mäta medarbetares engagemang och lyssna på deras återkoppling och upplevelser gör vi 
dels via våramedarbetarsamtal men också via vår Pulsmätning Winningtemp som skickas ut 
på veckobasis. En viktig del i att förstå hur väl våra medarbetare trivs följer vi via eNPS dvs 
Employee Net Promotor Score. Att ställa frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera 
Borås Bil gruppen till din vän eller bekant?” ger oss insikt i hur vi upplevs både internt och 
externt som potentiell arbetsgivare. Frågan graderas från 1-10 i en klassisk NPS uträkning. 
Värdet ligger mellan –100 till +100 där 0 är neutralt och anses vara ett positivt värde. +20 
anses vara ett bra värde och +50 är ett anmärkningsvärt bra värde. Under 2022 hade Borås 
Bil Lastvagnar inget mätresultat, Borås Bil Personbilar uppnådde +9 i eNPS och Borås Bil 
Förvaltningsbolag uppnådde +50. Vår vision och högsta ambition är att nå +50 för samtliga 
bolag. 



Frisknärvaro 2022 
Vi följer upp våra medarbetares sjukskrivningar systematiskt via ett Sjuk och Frisk verktyg. Detta 
verktyg hjälper oss dels att etablera rehabiliteringsplaner med den trygghetens som det medför 
hos den sjukskrivna samt också ge chefer förutsättningar att uppfylla sitt rehabiliteringsansvar. 
En KPI som vi har etablerat är Frisknärvaro på 96% som mål. 

Jämställdhet 
En arbetsplats med mångfald berikar och ger oss förutsättningar och möjlighet att fånga upp 
fler aspekter av exempelvis problemlösningar vilket stimulerar lönsamhet. Att uppnå balans ur 
ett könsperspektiv kan upplevas som en utmaning i en av traditionen mansdominerad bransch 
men det är varken ouppnåeligt eller ska påverka negativt utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Vi arbetar därför med jämställdhet på olika sätt. Dels i dialog med yrkesskolor där vi i ett tidigt 
stadie inför stundande praktik uppmuntrar kvinnliga sökande till våra praktikplatser. Vi genomför 
självfallet lönekartläggning där vi som arbetsgivare bedömer om det förekommer löneskillnader 
mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete och om denna eventuella skillnad 
kan ha ett samband med kön. Lönekartläggningen används sedan som ett instrument i 
lönerevisionen om det uppdagats skillnader och om dessa behöver hanteras. Svårigheten är 
alltid att jämföra positioner som har lika och/eller likvärdiga arbeten när man som arbetsgivare 
inte har en jämn fördelning vilket ställer högre krav att sätta positionerna i en större kontext 
men också nödvändigheten i att utjämna de stora obalanserna var könsrollerna återfinns i 
befattningar på företaget.

Styrelsens sammansättning har under 2022 varit fyra män och tre kvinnor.



Målsättning 2023 
Under 2023 planerar vi för flera ombyggnadsprojekt som i huvudsak går ut på att anpassa våra 
anläggningar och processer till förändrade och nya krav för de varumärken vi representerar; 
Volvo Trucks, Volvo Cars, Peugeot, Citroën, Maxus, Renault, Dacia, samt MECA. Detta ger flera 
tillfällen att också anpassa arbetsmiljö och arbetsmetoder samt energiförbrukning på ett 
effektivt sätt.

Hållbart miljö- och klimatarbete 
I början på året skall vi i samverkan med ST1 och OKQ8 avveckla anläggningen för 
tungdieselförsäljning på Hulta, en insats som eliminerar eventuellt framtida markföroreningar 
och säkerställer minskad miljöpåverkan.

Vi skall också i början på året driftsätta och inviga vår nya publika fordonstvätt i Ulricehamn, 
ett välkommet tillskott på marknaden för miljövänliga fordonstvättar i ett miljökänsligt 
vattenskyddsområde.

I samverkan med OKQ8 skall vi bygga en snabbladdningsstation för tung trafik på Viared, 
en förutsättning för att vara en trovärdig aktör med helhetssyn på den, ur ett klimatperspektiv, 
nödvändiga energiomställningen. 

När vi under året bygger om våra anläggningar på Hulta och i Tranemo uppdaterar vi bland 
annat belysning till LED och ventilation angående styrning och effektivitet för en minskad 
energiförbrukning. 

Även i år gör vi en CO2 beräkning i samverkan med Volvo Cars. Utifrån resultatet och vår 
utveckling från tidigare beräkning är vår målsättning att välja ut prioriterade aktiviteter som 
ytterligare kan minska vår klimatpåverkan.



Social hållbarhet 
Vi skall under året implementera en ny policy och rutiner för visselblåsning.

Hälsa och välbefinnande 
Vi kommer fortsatt att fokusera på medarbetares hälsa och hållbarhet med bibehållen 
friskvårdsersättning och förmånsportal samt arbetstidsförkortning.
Mål för eNPS för hela Borås Bil gruppen är fastställt till visionen +50 med delmål under resans 
gång där vi för 2023 satser på +20 för samtliga bolag.

Fortsatt procentuellt mål med frisknärvaro fortsättningsvis 96% där hälsofrämjande aktiviteter är 
en fortsatt prioriteringspunkt. 

2022 var ett år med stora personalförändringar i takt med att vi ersatte befintliga generalagenter 
mot nya. Att arbeta med de nya förutsättningarna för 2023 kommer även att påverka 
personalomsättningen där vi under en treårsperiod successivt bör landa i en personalomsättning 
runt 6%. Delmål för 2023 är 10% för Borås Bil gruppens totala personalomsättning. 

Ur perspektivet Mångfald kommer vi att inom en 3 års period aktivt att arbeta för att uppnå 
en fördelning på 20% kvinnor inom Borås Bil Personbilar och Lastvagnar samt bibehålla 
fördelningen på 50% inom Borås Bil Förvaltning. 

Ekonomisk hållbarhet 
Borås Bil startades och grundades av Oscar Andersson 1936, och än i dag är företaget 
i familjens ägo genom barnbarnen Katarina Nilsson och Kristina Carling. Den stabila 
ägarstrukturen och långsiktigheten i ägarinnehavet gör det möjligt för koncernen och bolagen att 
satsa på investeringar för långsiktig och uthållig avkastning.  

Det är ett uttalat mål att koncernen skall fortsätta i familjens ägo. Borås Bils unika arv ligger 
till grund för det vi gör idag och formar hur vi tänker på framtiden.



Mot framtiden
Borås Bils utveckling vilar på ett arv från Oscar Andersson och med detta 
starka DNA från 1936 går vi nu in i en helt ny fas. Elektrifieringen med 
dess helt nya produkterbjudande har precis börjat ta mark och kommer 
att erbjuda helt nya marknadsmöjligheter för Borås Bil. Nya möjligheter 
kommer också med den fortsatta digitaliseringen där vi ser ökad 
marknadsnärvaro med ökad försäljning som effekt. 

Med de åtgärder som Borås Bil har vidtagit och påbörjat ser vi en stabil 
bas för ett fortsatt hållbart företagande.

Borås Bil, den 16 mars 2023 
 
Denna Hållbarhetsredovisning är producerad av
Martin Fjällman, Kvalitet och miljöchef
Tobias Guldstrand, Marknadsansvarig


