Vårt hållbarhetsarbete 2021

En lite annorlunda
fordonshandlare
KVD grundades genom att fyra entreprenörer såg en affärsmöjlighet i att sälja
begagnade bilar på auktion. Affären finns kvar i Kvdbil än idag men KVD har
blivit något större – en koncern med fyra bolag som alla verkar inom mobilitet:
Kvdbil som Sveriges största digitala aktör med begagnade bilar, Forsbergs
Fritidscenter som är Sveriges största återförsäljare av husbilar, Bilpriser som är
ledande i Sverige på bilvärdering och Kvdpro som säljer maskiner och tunga fordon.
I takt med att företaget växt till en koncern har också ansvaret för vår påverkan
på klimatet blivit större.
KVD:s koncernbolag tillhandahåller oberoende och väl fungerande marknadsplatser
för såväl en andrahands- som tredjehandsmarknad, vilket bidrar till ett effektivt
resursanvändande och en hållbar samhällsutveckling. Också de nya fordon som säljs
inom koncernen bidrar till ett mer klimatsmart resande – genom husbil och husvagn
får vi mer hemester än charterflyg. På så vis är hållbarhet en del av vår affärsidé
och verksamhet idag. Samtidigt går det inte att komma ifrån att vi jobbar med
fordon, som är en klimatbov. Innebär det då att vi inte helhjärtat kan eller bör jobba
aktivt med hållbarhet? Snarare tvärtom! Eftersom vi är i en bransch där omställning
verkligen måste ske, behöver vi ta ett större ansvar än företag i andra branscher.
Sverige har som mål att vara klimatneutralt senast år 2045. För att påskynda
omställningen i transportsektorn sattes ett särskilt sektorsmål när de nationella
klimatmålen antogs 2017. Målet är att utsläppen av växthusgaser från
transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.
I nuläget ser vi inte ut att nå det målet. Den svenska fordonsparken växer och
utsläppen ökar.
Sedan många år mäter och rapporterar vi vårt klimatavtryck enligt Greenhouse
gas protocol. Mätpunkterna har successivt blivit fler och i år har vi valt att även
ta hänsyn till de fordonstransporter vi själva utför, men också initierar – ett viktigt
steg för att synliggöra ytterligare delar av vår egen påverkan på klimatet.
I samband med att Forsbergs Fritidscenter under året blivit en del av vår koncern
har också hållbarhetsarbetet strukturerats om och under första delen av 2022
kommer nya hållbarhetsmål för arbetet att fastställas – både i form av hur vi ska
påverka branschen till att bli mer klimatneutral och vad vi själva måste bidra med
i utsläppsminskning, enligt de beslut som fattats på global nivå med Parisavtalet.

Lars Nykvist, koncernchef KVD
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”Vi har strukturerat om vårt
klimatarbete efter förvärvet
av Forsbergs Fritidscenter.”
– Lars Nykvist, koncernchef KVD
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Vår hållbarhetsstrategi
KVD:s hållbarhetsstrategi syftar till att verka för ett hållbart samhälle genom
att skapa ett hållbart företag med hållbara medarbetare. Vi arbetar för en
resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi, som begränsar påverkan på miljön
och verkar för minskade koldioxidutsläpp och ett minskat ekologiskt fotavtryck.
Våra medarbetare är den viktigaste hörnstenen för en hållbar utveckling.
Inom KVD-koncernen arbetar vi aktivt för att skapa hållbara medarbetare,
det vill säga medarbetare som tar ansvar för sitt och samhällets välmående
genom att göra kloka val som bidrar till minskad miljöpåverkan. Varje medarbetare
har ett eget ansvar, men som arbetsgivare ska KVD underlätta val som minskar
det ekologiska fotavtrycket och koldioxidutsläppen. Detta bidrar i sin tur till ökat
välmående och bättre hälsa hos medarbetaren.
Våra tillväxtambitioner inom bolaget är beroende av att vi erbjuder en
attraktiv arbetsmiljö för befintliga och nya medarbetare. Vi är en samverkande
och kunddriven organisation som ska präglas av att vi är nytänkande,
omtänksamma, drivande och enkla.
Vi genomför medarbetarundersökningar kontinuerligt genom ett digitalt verktyg
för att fånga hur våra medarbetare upplever sin arbetssituation. På det här sättet
kan vi jobba agilt med att mäta organisationens medarbetarengagemang,
vilket möjliggör snabba beslut och åtgärder.
Under 2021 hade KVD-koncernen 330 heltidsanställda och sjukfrånvaron var
totalt 4,4 procent. Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal.
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”Våra medarbetare är den
viktigaste hörnstenen för
en hållbar utveckling.”
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Vi mäter vår klimatpåverkan
Hållbar utveckling ligger nära KVD:s kärnverksamhet och vår klimatpåverkan är något vi
följer upp och arbetar med att minimera. Tabellen på nästa sida presenteras den årliga
utvecklingen.

Utvecklingen över tid
och målsättningar
I och med förvärvet av Forsbergs fritidscenter har KVD-koncernens bruttoutsläpp
av växthusgaser ökat markant under 2021. Under början av 2022 arbetas nya
hållbarhetsmål fram för koncernen och samtliga bolag. Det pågår också ett
förberedande arbete för att sätta validerade mål i enlighet med internationell
lagstiftning (Parisavtalet).

2020

2021

Ton Co2/anställd

0,783

4,62

Ton Co2/kvm

0,0157

0,0606
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2020

2021

Energiförbrukning

8,6

237

Avfall

28,0

73,8

Vattenförbrukning

0,036

0,031

Förbrukning av
kontorsmaterial

2,2

5,3*

Utsläpp i samband
med fordonstest

48

45

Successivt säljer Kvdbil mer och
mer el- och laddhybrider vilket
påverkar utsläppen i samband
med fordonstest.

Utsläpp i form av resor
i företagsägda fordon

59

97

Förvärvet av Forsbergs
Fritidscenter har inneburit ökat
antal resor av företagsägda
fordon.

Tjänsteresor

16

12

Hemarbete har bedrivits under
stora delar av 2022, vilket fortsatt
reducerat antalet tjänsteresor
inom framför allt Kvdbil.

Transporter

Totalt

I och med förvärvet av
Forsbergs Fritidscenter
omfattar KVD-koncernen
fler lokaler och därmed har
energiförbrukningen ökat
markant.
Fler lokaler innebär också mer
avfallshantering. Forsbergs
Fritidscenter utför också en hel
del reparationer på husbilar och
husvagnar vilket avspeglas i
utsläpp med anledning av avfall.
Vid årsskiftet 2020/2021
valde vi för Kvdbil att sluta
rekonditionera bilar på
konventionellt vis, vilket har
sänkt Kvdbils vattenförbrukning
med 29 procent från år 2020 till
2021. I och med förvärvet av
Forsbergs Fritidscenter, omfattas
fler verksamheter av denna
rapportering och därmed har
utsläppen kopplade till
vattenförbrukning ökat något.
Kvdbil bytte varumärkesprofil
under 2021 vilket gjorde att
antalet beställningar av
trycksaker ökade under året.

1089**

133

1589

* Det har inte varit möjligt att få fram förbrukning av kontorsmaterial från Forsbergs
Fritidscenter för innevarande år.
** Transporter omfattar egna transporter av personbilar (Kvdbil) samt utförande av
transporter genom tredje part (Kvdbil) samt egna transporter/enskilt körda husbilar från
fabrik till Forsbergs Fritidscenter. Transporter av husbilar och husvagnar genom tredje part
är ej inkluderat i årets beräkning.
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Nya bilen hela vägen till dörren
Bilbranschen är på många sätt på väg att digitaliseras. Hos Kvdbil märks det både
på fler kunder och att fler efterfrågar hemleverans och hämta-hemma-service för
begagnade bilar. Under 2021 valde Kvdbil därför att starta upp leveransverksamhet
i egen regi för bättre planering, leveransprecision och kontroll över de utsläpp som
genereras vid transporterna.
Kvdbil har i många år erbjudit säljande företagskunder transport av bilarna som
ska säljas via tredje part. Under pandemin började också privatpersoner efterfråga
den här tjänsten, vilket gjorde att vi under 2020 utökade erbjudandet med både
hämta-hemma-service för bilar som ska säljas och hemleverans för köpande kunder.
Intresset för tjänsterna har sedan dess varit stora och under 2021 införskaffades två
egna transportbilar för att i egen regi utföra transporter inom storstadsregionerna
Stockholm och Göteborg.
I och med att verksamheten nu också omfattar logistiska tjänster blev det självklart
att också inkludera denna del av verksamheten i våra klimatberäkningar. Transporter
i egen regi (scoop 1) och transporter av tredje part (scoop 3) inkluderades och detta
hade stor påverkan på koncernens klimatbokslut. Transporter står för närmare 70
procent av koncernens totala klimatpåverkan i ton växthusgaser. Till klimatbokslutet
räknades också vissa transporter hos Forsbergs Fritidscenter in, vilka levererats med
chaufför direkt från fabrik till våra återförsäljare i Sverige.
Vi ser skillnader mellan hur mycket utsläpp en Kvdbil-transport genererar i egen
regi (egen transportbil) mot om det sker genom samarbetspartner med transportbil
eller enskilda leveranser av chaufför. Egna transporter körs frekvent fullastade,
kortare sträckor och tankas alltid med miljövänlig diesel (24 procent förnybart).
Mätningen bygger också i större utsträckning på verkligt uppmätta data snarare än
uppskattningar, vilket är fallet hos en samarbetspartner.
Transporter kommer vara ett av de viktigaste områden för KVD:s hållbarhetsarbete
framöver, och under 2022 kommer ett samarbete implementeras mellan koncernen
och leverantörerna för att främja att transporterna kan utvecklas i en hållbar riktning.
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Med egna transporter minskar våra utsläpp
Egna
transporter

Samarbetspartner
för enskilda
transporter (chaufför)

Samarbetspartner med
transportbilar

43,6 ton
växthusgaser
(Co2e)

263,8 ton
växthusgaser
(Co2e)

818 ton
växthusgaser
(Co2e)

2 200 bilar
4 200 bilar
11 650 bilar
0,019 ton
Co2e per bil

0,062 ton
Co2e per bil
+226 procent

0,071 ton
Co2e per bil
+274 procent
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