
Allmänt om företagets affärsmodell
Atteviks är en modern koncern med verksamhet på åtta olika orter i Småland: Tran-
ås, Nässjö, Jönköping, Ljungby, Älmhult, Växjö, Nybro och Kalmar. Företaget är en 
av Sveriges större privata återförsäljare av märkena VW, Audi, Seat, Skoda och Sca-
nia. Verksamheten är uppdelad i två försäljningsbolag (100% ägande-del): Atteviks 
Personvagnar AB och Atteviks Lastvagnar AB, där försäljning av fordon och service 
och handel med reservdelar är grundpelarna i verksamheten.  Moderbolaget Atteviks 
Bil AB (org. 556213-0400) har sitt säte i Jönköping och fokuserar på att tillhandahålla 
administrativa tjänster till dotterbolagen och driva fastighetsrörelse. Koncernens 
omsättning 2019 uppgick till 2,7 miljarder SEK och företaget har 453 anställda.
Företagets intressenter är kunder, medarbetare, generalagenter och andra leve-
rantörer, aktieägare, finansinstitut, myndigheter och andra samhällsinstanser samt 
allmänheten.

Bakgrund till hållbarhetsarbetet 
För att greppa såväl den ekologiska, ekonomiska samt sociala hållbarheten, har 
Attevikskoncernens hållbarhetsrapport baserats på den vetenskapliga grundmeto-
diken för strategisk hållbar utveckling FSSD (Framework for Strategic Sustainble 
Development). Metodiken som är framtagen av framstående forskare och praktiker, 
undervisas vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola. 

Väsentlighetsanalysens uppkomst
Genom att belysa företaget genom de åtta hållbarhetsprinciperna har företagets 
verksamhet analyserats. Därtill har interna workshops och medarbetardialoger bidra-
git till väsentlighetsanalysens tillkomst. Frågor där Atteviks har som störst möjlighet 
till påverkan inom hållbarhetsområdet har prioriterats. Kartläggningen har påvisat 
de befintliga hållbarhetsproblemen och de områden som har förbättringspotential. 
Målsättningen är att vara en framåtorienterad aktör till ett hållbart samhälle på sikt.
 
Miljö
Atteviks följer svensk lagstiftning samt de riktlinjer och rekommendationer som 
finns rörande produkter och tjänster från generalagenterna Scania Sverige AB och 
Volkswagen Group Sverige AB. Atteviks har också en egen kvalité- och miljöpo-
licy vars mål är att produkter och tjänster ska uppfylla kunders krav och samtliga 
myndighetskrav som berör verksamheten. Atteviks är ett ISO 9001 resp. ISO 14001 
certifierat företag.
Arbetet med den ekologiska hållbarheten har till största del varit att minimera kemika-
lieanvändningen och de fossila bränslena så gott det går.
Energieffektiviseringsarbetet har till huvudsak fokuserat på förbättringar inom fastig-
hetsområdet och vattenanvändningen har analyserats.
Källsortering finns i verksamheten och bortforslande av avfall regleras via ackredite-
rade leverantörer.Arbetsmiljön följer självfallet all svensk lagstiftning och avvikelser 
dokumenteras och åtgärdas.

Väsentliga risker och riskhantering 
Atteviks är ett bilhandelsföretag där fossila bränslen, plast kemikalier och miljöfarligt 
avfall m.m. förekommer. Exponering av kemikalier och miljöfarligt avfall är en risk-
faktor som hanteras via tydliga riktlinjer som följder lagar och förordningar. Inköpen 
minimeras och följs enligt en förteckning i Kemikaliesystem.

Sociala förhållanden och personal 
Atteviks arbetsmiljöpolicy är överensstämmande med svensk lag. Vårt mål är att 
arbetsplatserna skall vara säkra och hälsosamma för såväl medarbetare som för 
kunder. 
Atteviks arbetar med sin företagskultur genom att leva sina värderingar och skapa 
delaktighet. Beskrivning av Atteviks värderingar, kultur och beteendefrågor finns 
samlade i vår Personalhandbok Navigeringen. Förmåner så som friskvård, företags-
hälsovård m.m. finns tydligt beskrivna på intranätet. Vi följer de kollektivavtal som 
upprättats via Arbetsgivarorganisationen MAF och Arbetstagarorganisationen Unio-
nen & IF Metall. Överordnande lagar och regler efterlevs självklart. I Atteviks strategi 
Attraktiv arbetsgivare pågår löpande arbete med att få medarbetare delaktiga via 
samtal, förbättringsarbete, utveckling och utbildningsplaner etc. Vi har en chefstruktur 
med fokus på att agera nära medarbetaren i sitt dagliga arbete. Då ökar chansen 
att alla medarbetare får möjlighet att inte bara utföra sitt arbete utan också utveckla 
sitt arbetssätt.  Årligen genomförs PU och Lönesamtal enligt fastställd rutin. Chefer 
utvärderas i årliga mätningar. 
Idag är det övervägande andel män anställda hos Atteviks men vi arbetar för ökad 
jämnställdhet.  

Väsentliga risker och riskhantering
Atteviks ambition är att spegla samhället rörande jämställdhet, mångfald och etni-
citet. Dessvärre har vi inte nått upp till det målet inom alla avdelningar på företaget, 
vilket medför en risk för utanförskap och subgrupperingar.
Risker avseende hälsa och säkerhet finns inom verksamheten. Antalet personskador 
i verksamheten var lägre 2019 än mot föregående år. Kunder ombeds att inte befinna 
sig i verkstadsutrymmen. Tunga lyft liksom kemikaliexponering förekommer i arbets-
miljön för verkstadspersonalen. I den mån det är möjligt, finns hjälpmedel att tillgå.

Atteviks samhällsengagemang
Atteviks främjar hälsa i samhället genom att sponsra flera idrottsföreningar på de 
orter vi är verksamma samt med ekonomiskt bidrag till välgörenhetsorganisationer så 
som BRIS, Barncancerfonden, FUB (Föreningen för barn och unga med utveck-
lingsstörning) m.fl. Vi arbetar ytterligare med att få sponsorer som speglar vad vi vill 
uppnå dvs. mer kvinnor och organisationer som främjar integration.
50.000 honungsbin arbetar flitigt i två kupor på vår Nässjöanläggning.

Respekt för mänskliga rättigheter
Atteviks egen personalpolicy överensstämmer med FNs konvention av de mänsk-
liga rättigheterna.  För incidenter rörande diskriminering på grund av etnicitet, 
kön, religion, politisk uppfattning, ursprungsland eller klass råder 0-tolerans inom 
företaget. Företagsledningen agerar och tar itu med problemet om det uppstår. 
Det finns en rapporterad incident under 2019. I policys och på intranät samt övrigt 
internt informationsmaterial framgår klart Atteviks värderingar och de stämmer helt 
och hållet med FN.s konvention om de mänskliga rättigheterna.

Väsentliga risker och riskhantering
Atteviks huvudleverantörer är de globala företagen Scania och Volkswagen Group 
AG. Risker i värdekedjan såsom brott mot mänskliga rättigheter och korruption be-
döms vara liten, därtill utom Atteviks kontroll. Atteviks måste ha tilltro till att Scania 
och VW group AG arbetar professionellt med sina egna strategiska hållbarhetsar-
beten i samtliga frågor. Atteviks påverkan i dessa frågor hos dessa huvudleveran-
törer är minimal.

Motverkande av korruption
Genom att påtala Atteviks värderingar och efterleva tydliga rutiner, säkerställs mot-
verkandet av korruption. Betalning för kunder görs via kreditkort, swish och faktura 
(företagskunder som beviljats denna betalningsform efter noggrann kontroll) på så 
vis motverkas korruption och penningtvätt. Inga fall har rapporterats under året. 
Risken bedöms som liten. 
Anti-korruptionspolicy har tagits fram och inkluderas i informationsmaterialet i per-
sonalhandboken. Den är föremål för genomgång varje år, då värdegrundsarbetet 
ständigt påtalas inom företaget.

Väsentliga risker och riskhantering
De medarbetare som möjligtvis skulle kunna bli föremål för sådana utsatta situa-
tioner, exempelvis bilförsäljare och mekaniker, har fått information vad som gäller. 
Atteviks har nolltolerans.
Leverantörer screenas utifrån den gemensamma ambitionen och strävan i hållbar-
hetsarbetet, där det blir tydligt att Atteviks hållbarhetsarbete och värdegrund bör 
överensstämma.

Våra hållbarhetsframsteg under året 2019 
Nedan följer de framsteg som Attevikskoncernen gjort under det gångna året inom 
såväl ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet:
• Energieffektivisering inom fastighetsområdet
• Uppstyrning av kemikalieinköpen och minskning av kemikalieanvändningen
• Förtydligad källsorteringsrutin och uppmärkning av kärl
• Digitalisering av processer som medfört mindre kemikalieanvändning (toners) 

och pappersanvändning. Företaget har kunnat dra ner på antalet skrivare och 
datorer.

• Fler och fler fordon säljs med alternativa drivmedel såsom biogas, HVO, 
etanol och el- och hybrid-drift. Vi erbjuder alltid ett hållbart alternativ till våra 
kunder samt utbildning i eco-driving

• Översyn intern vagnpark mot miljöfordon
• Mer webb-möten och minskade interna transporter
• Digital tjänstekörningsjournal
• Jämställdhet råder på Atteviks Lastvagnars mellanchefsnivå. 
• Det nya intranätet har medfört en bättre informationskanal ut i verksamheten
• Årets kulturbärar-pris har fått bedömning utifrån hållbarhetskriterier
• Uppstart av projektet Trygg och Frisk på arbetsplatsen samt IA- systemet – 

system för olyckor/tillbud för bättre hälsa
• Marknadsaktiviteter så som solbilsrace för gymnasieungdomar; seminari-

um om biogasdrivmedel, hållbara transporter och elbilar i samarbete med 
Klimatrådet i Jönköpings län där Atteviks är medlem sedan 2018.

Atteviks strävan är att minska sin klimatpåverkan och där det är möjligt, påverka 
andra aktörer att medverka till detta. Denna samverkan sker främst med våra leve-
rantörer i inköpsprocessen och vår förnyade inköpspolicy ställer frågorna:

• Bidrar varan/tjänsten i riktning mot full hållbarhet?
• Bidrar varan/tjänsten till en flexibel plattform för nästa steg? Utvecklingsbart?
• Kommer varan/tjänsten bidra till besparingar i form av a) Tid, b) Pengar?
• Kommer varan/tjänsten bidra till annat användningsområde (cirkulär ekono-

mi)?

Utvalda leverantörerna utvärderas och mäts kontinuerligt i leverantörsutvärdering-
en.

Indikatorer 
Jämställdhet : Antal kvinnor var 12% inom verksamheten (12% basår 2017).
Förbrukning energi: 11.350 MWh (11.200 MWh basår 2017).
Förbrukning vatten:  10.520 m3 (13.100 m3 basår 2017).
Beräknade CO2 utsläpp ( SCOPE 2 excl.SCOPE 1 o 3) : 19,4 ton CO2 (market 
based).
Genom att köpa förnybar el har Atteviks sparat 77,4 ton CO2.
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