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Styrelsen för Byggmaterialhandlarna avger härmed redogörelse för verksamheten under 2020. 
 
Alla uppgifter av servicenatur, d v s huvuddelen av förbundets verksamhet, har skötts av Bygg-
materialhandlarna i Sverige AB. Eftersom förbundet äger samtliga aktier i bolaget, redovisas all 
verksamhet i denna berättelse. För en fullständig ekonomisk redovisning hänvisas till förbun-
dets och servicebolagets resultat- och balansräkningar samt revisionsberättelser. 
 

Årsmöte och bolagsstämma 
Förbundets årsmöte genomfördes den 13 mars 2020 på Svensk Handel. På plats deltog 3 perso-
ner och via Teams 22 personer.   
 

Styrelse mm 
Styrelsen för Byggmaterialhandlarna är identiskt för både förbund och servicebolag. På stäm-
man valdes Fredrik Johanson in som ny fristående ordförande och Peter Sjödahl som ny leda-
mot från Woody Bygghandel. Följande ledamöter ingår: 
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Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 
 
Revisor för servicebolaget har varit auktoriserande revisorn Anna Nordberg, Stockholm med 
Eva Hansen som revisorssuppleant.   
 
Valutskottet har bestått av Johan Rosendahl, Byggarnas Partner och Kalle Gustafsson, Beijer 
Byggmaterial. 
 
 

Medlemmar 
Under året anslöt frivilligkedjan Happy Homes sig till förbundet samt Jicon Works. Förbundet 
har 11 kedjor samt 39 fristående handlare (se bilaga) som medlemmar som tillsammans har 624 
anläggningar runt om i landet, med en samlad omsättning på 63 miljarder kr.  
 
Medlemskedjor är  
AB Karl Hedin Bygghandel  
Ahlsell AB 
Beijer Byggmaterial AB 
Bygma AB 
Derome Byggvaror & Träteknik AB 
Happy Homs AB 
Kesko AB (K-Rauta och KBygg) 
Nordströms Bygghandel AB 
Optimera Sverige AB 
Woody bygghandel AB 
Mestergruppen AB (XL-Bygg, Bolist, Järnia) 
 
Med följande varumärken 

 
 
Därutöver har förbundet 90 associerade medlemmar, främst leverantörer.  
Kedjorna träffas årligen, dels på förbundets ”Kedjeledarmöte”, men även vid andra tillfällen, för 
att driva och utveckla branschgemensamma men konkurrensneutrala projekt 
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Kansli och samverkan med Svensk Handel 
Vd för förbundet och Service AB:s kansli har sedan februari 2018 varit Monica Björk.  
Till förbundet är följande personer knutna: 

- Anna Lundkvist, Ordförande i hållbarhetsrådet och projektledare för Vilma samt ordfö-
rande i Operativa Gruppen inom Vilma samt  

- Per-Erik Eriksson, Agaton Communication, lobbyist 
Förbundet hyr lokaler av Svensk Handel på Regeringsgatan 60 och vi köper även tjänster för 
ekonomi, reception, telefoni och data samt vaktmästeri av dem.  
 
Förbundet har ett samarbetsavtal med Svensk Handel Juridik för att kunna hjälpa medlem-
marna med juridisk rådgivning.   
 
 

Medlemsservice 
Kansliet har i stor utsträckning fått besvara förfrågningar från medlemmarna om bl.a. 
branschfrågor, allmän affärsjuridik, miljö- och kvalitetskrav, konjunkturbedömningar och sta-
tistik och om förbundets olika projekt. Vidare har utomstående organisationer, myndigheter, 
utländska företag och andra personer kontaktat kansliet i olika ärenden. 
 
 

Vår vision 
Att ge medlemmarna relevant information om branschen, nya regler och lagar, statistik och 
trender mm är en av förbundets viktigaste uppgifter.  Visionen för verksamheten är att bygg-
materialhandeln ska vara en attraktiv, hållbar, digital och lönsam bransch. Förbundet ska hjälpa 
till att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder, samhälle, anställda och poten-
tiellt anställda. Med våra insatser på våra tre fokusområden attraktivitet, hållbarhet och digitali-
sering vill vi skapa branschnytta.  
 
Information från förbundet sprids främst via vår hemsida www.byggmaterialhandlarna.se och 
nyhetsbrev och Mynewsdesk. Förbundet är också aktiva på sociala medier, främst Facebook, 
Instagram och LinkedIn.  
 
Sammanfattning av viktigaste aktiviteterna 2020 

• Ökat branschens synlighet genom större spridning av vår tidning ByggMaterial  
 

• Haft dialog med regeringsföreträdare så att byggmaterialhandeln som samhällsviktig 
aktör fått hålla öppet under pandemi 

 

• Lanserat helt nytt nyhetsbrev för vår tidning ByggMaterial 
 

• Lanserat ny version av vår branschstandard Vilma med fokus på hållbarhet 
 

• Haft dialog med bransch om hållbarhetskrav på produkter och med myndigheter och 
politiker om behov av regler som främja ett ökat cirkulärt byggande 

 
 

http://www.byggmaterialhandlarna.se/
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Hållbarhetsrådet 
Hållbarhetsrådet har under året haft fyra möten och bestått av följande medlemmar:  
Ulf Larsson  Ahlsell 
Henrik Hammargren AB Karl Hedin 
Alexandra Rosenqvist Beijer Byggmaterial 
Niklas Lundin  Bygma 
John Harling  Derome Byggvaror 
Robin Seiko  Kesko  
Gustav Lindgren Nordströms Bygghandel 
Henrik Björk   Optimera Svenska 
Patric Wichmann Woody Bygghandel 
Mattias Robinson Mestergruppen 
 
Rådet som leds av Anna Lundkvist har under året fokuserat på en stor del av sitt arbete på 
ökade marknads- och lagkrav på produktinformation. Rådet har svarat på fyra remisser kopplat 
till lagkrav rörande avfall, växtskyddsmedel och klimatdeklarationer. 
 
Den nya releasen av Vilma, Vilma 2.6. har ett mycket tydligt hållbarhetsfokus och Hållbarhetsrå-
det har tillsammans med Operativa Gruppen inom Vilma och Digitaliseringsrådet var tongi-
vande i kravspecen för den.  
 
Rådet har också och träffat och haft diskussioner med en rad aktörer tex 
- Finfo om den nya releasen av Vilma samt koppling till Finfos andra tjänster såsom Finfo Miljö 
- Retursystem Byggpall om riktad information till byggmaterialhandeln,  
- SGBC om certifieringssystemen Breeam, LEED, Miljöbyggnad och det nya systemet Noll CO2. 
- SundaHus om deras miljökrav och miljödata och utmaningar för handeln att leverera rätt info 
till SundaHus projekt  
 
Rådet har haft kontakter med många myndigheter, bl a deltagit i Elsäkerhetsverkets kampanj 
Koppla Säkert, haft dialog med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Boverket och Konsu-
mentverket om hållbar konsumtion. Förbundet ingår i Boverkets Byggråd. Därutöver har rådet 
också formulerat ett brev till alla Vilma leverantörer och förstärkt behovet av EPD:er (Miljövaru-
deklarationer). Förbundet är medlemmar i Sweden Green Building Council, SGBC.  
 
 

Digitaliseringsrådet 
Digitaliseringsrådet bildades hösten 2018 med syfte att komma med förslag på strategisk inrikt-
ning kring digitalisering och ta fram underlag till beslut kring utveckling av Vilmastandarden och 
samarbetet med Finfo. I rådet är följande personer och kedjor representerade: 
 
Martin Sjöberg Ahlsell 
Carina Erlandsson Beijer Byggmaterial 
Björn Ernström BIG 
David Syrenquist Bygma 
Joakim Berntsson Derome  
Daniel Norlin  Kesko 
Erik Nordström Nordströms Bygghandel 
Magnus Brorsson Woody 
Tobias Erhardt Mestergruppen 
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Rådet som leds av vd har under året haft fokus på att utarbeta en ny version av Vilmastandar-
den kopplat till hållbarhetsinformation. Arbetet har skett i dialog med hållbarhetsrådet och ett 
gemensamt möte mellan råden samt Operativa Gruppen genomfördes för att diskutera utveckl-
ingsbehoven.  
 
Förbundet har också deltagit arbetet inom GS1 om anpassning av deras standarder mot bygg-
sektorn. Som medlem har vi också deltagit i arbetsgrupper inom BIM Alliance som syftar till att 
öka digitalt informationsutbyte och specifikt att utveckla en hållbarhetsstandard för hela bygg-
sektorn.  
 
ETIM 
 
ETIM är en internationell standard för att beskriva produkters egenskaper. Förbundet är med-
lem i ETIM International och ansvarar för området ’Bygg’ i Sverige. Finfo är vår tekniska opera-
tör som bidrar med utvecklingen av ETIM bl a genom informationsaktiviteter riktat till medlem-
marna. Digitaliseringsrådet tog under året fram ett gemensamt brev där de uppmanade alla 
Vilma leverantörer att förmedla information om sina produkters egenskaper enligt ETIM. In-
formationen är nödvändigt för att bygga en effektiv e-handel där man kan göra urval av viktiga 
tekniska egenskaper. 
 
Vilma och BK04 
 
Operativa Gruppen inom Vilma består av 23 medlemmar från handeln, handelns leverantörer 
samt handelns IT-leverantörer. Gruppen som har möte varannan vecka hanterar operativa frå-
gor kopplat till artikelinformation och samarbete mellan handeln och leverantörsledet.  
 
Anna Lundkvist leder och samordnar Operativa Gruppens arbete och ansvarar tillsammans med 
Finfo för Vilmautbildningen ”Certifierad Vilmaleverantör”. Under året har knappt 100 personer 
utbildats och vid årsskiftet fanns 334 certifierade Vilmaleverantörer. 
 
Under året har vår varugruppsindelning BK04 som inte ändrats de senaste fyra åren setts över 
och 1 jan 2021 släpps en ny reviderad version. 
 

Attraktivitetsrådet 
Attraktivitetsrådets syfte är att hitta metoder och projekt som bidrar till att 
synliggöra och öka attraktiviteten för branschen.  
 
I Rådet ingår följande personer: 
Andreas Helander  Bygma 
Klara Eriksson  Beijer Byggmaterial 
Emil Jonasson  Derome 
Magnus Ekman  K Bygg och Grund (K-Rauta) 
Inger Lönn   Optimera 
Lotta Svensson  Woody  
Mattias Robinson  XL Bygg 
 
Rådet leds av Klara Eriksson. Under året har Rådet bland annat arbetat för att förbundets tid-
ning som utkom med fyra nummer, fått större spridning i branschen och initierat ett nytt ny-
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hetsbrev som kommer ut varannan vecka. Ett Redaktionsråd har bildats. Branschens ambassa-
dörsprogram, där unga anställda hos medlemsföretagen ökar synlighet i våra sociala kanaler 
har fortsatt även om tempot, pga pandemin, inte varit lika högt som året innan.  

 
Tidningen kompletteras med ett nyhetsbrev varannan vecka samt med inlägg på Instagram och 

Facebook. 
 
Förbundet deltar även i katalogen och hemsidan Framtidsvalet – för att nå ut till ungdomar i 
grund- och gymnasieskolan. och har deltagit på informationsmöten för yrkesvägledare på gym-
nasie- och grundskolor. 
  
Under året besökte kansliet och tidningen tillsammans besökt flera medlemsföretag och leve-
rantörer i södra Sverige som också utgjort underlag till artiklar i ByggMaterial. 
 

 

Byggmaterialindex 
 

Byggmaterialindex visar försäljningsutvecklingen i branschen och 
varje kvartal släpps siffror publikt på övergripande nivå. Under 
året har förberedelser pågått för att bygga ut statistiken med för-
säljning till konsument resp proffs. Den kommer att lanseras 2021. 
 
Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Mestergruppen, Derome, 
Woody, Kesko, Karl Hedin och Optimera är anslutna till index. Fö-

retagen representerar ett försäljningsvärde på ca 44 miljarder. Försäljningsutvecklingen i bran-
schen har varit positiv och den ackumulerade utvecklingen för 2020 landade på en tillväxt med 
10 % för jämförbara enheter. Alla kvartal, redovisar en stark tillväxt. 
 
 

Lobbying och politikerträffar 
 
Som branschförening är lobbyarbetet ett viktigt verktyg och under året har vi haft flera träffar 
med riksdagspartiernas bostadspolitiska talespersoner samt representanter för regeringen. Ge-
nom många års dialog har förbundet blivit ett naturligt bollplank till flera av dem.  
 
I ett öppet brev har vi uppvaktat bostadsministern och riksdagspolitiker om att bygghandeln 
som en samhällsviktig sektorn under pandemin ska få hålla sina verksamheter igång. Vi har 
även skrivit flera debattartiklar i frågan.  
Till våra riksdagspolitiker har vi fört fram våra budskap kring behovet av utökat ROT-avdrag för 
att mildra effekterna av pandemin på byggsektorn. Vi har låtit HUI ta fram en rapport kring 
sysselsättningseffekterna av ett höjt ROT och vi har skrivit en gemensam debattartikel med tio 
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andra branschorganisationer på temat. Under året har vi träffat Centern, Miljöpartiet, Libera-
lerna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.  
 
Vi har också skrivit motionsunderlag åt både Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Kristde-
mokraterna och Miljöpartiet som handlat om ROT och regler kring cirkulärt byggande. Almeda-
len ställdes in under året p g a pandemin. 
 

Samarbete med träindustrin 
 
Svenskt Trä 
Samarbetet med Svenskt Trä syftar till att öka kunskapen om träbaserade produkter hos med-
lemmarna och att Svenskt Träs material ska vara ett aktivt säljstöd och verktyg för att bearbeta 
byggmaterialhandelns kunder. Ett viktigt samarbetsprojekt är Certifierad Träexpert. Bland med-
lemsföretagen finns 1627 certifierade träexperter representerande från 300 företag.  
 
Förbundet samarbetar också med Svenskt Trä inom arbetet med VilmaBas Trägruppen. Syftet 
med VilmaBas Trä är att beskriva de vanligaste träprodukterna på ett standardiserat sätt och 
samla informationen i en gemensam databas. (vilmabas.se)  

Under året har en genomgripande revidering gjorts och databasen har kompletterats med 32 
nya produkter. Totalt ingår knappt 600 egenskapsdeklarerade trävaror. Alla leverantörer som 
har produkter som är definierade enligt VilmaBas Trä standard är också certifierade Vilmaleve-
rantörer.  

 
Svenska Träskyddsföreningen 
Föreningen handlägger frågor gällande tryckimpregnerade trävaror och de ingår också i Vilma-
Bas databasen. Förbundets vd ingår i Träskyddsföreningens styrelse och dess informationskom-
mitté. Föreningen arbetar med att informera om fördelarna med att använda impregnerat virke 
enligt NTR, när sådant material krävs.   
 
 

Byggpall 
I retursystemet Byggpall läggs stora resurser på införsäljning 
och marknadsföring till branschens leverantörer. Man har un-
der året tagit fram ett informationsmaterial riktat specifikt till 
byggmaterialhandeln. Antalet anslutna leverantörer till Bygg-

pall ökade även under 2020 och antalet pallar som återbrukas är ca 1 500 000 st. Byggmark-
naden uppskatta hantera ca 2 500 000 pallar per år. Andelen återköp av byggpallar uppgick till 
70% vilket är en ökning mot tidigare år. Förbundet är representerat i Byggpalls styrgrupp ge-
nom vd och Gustav Lindström, Nordströms Bygghandel. 
 

Internationellt 
Förbundet är anslutet till den europeiska bygghandlarorganisationen UFEMAT. Förbundet har 
haft flera möten med vår norska motsvarighet, Virke inom Norsk Byggtjeneste och vår finska 
motsvarighet, Finnish Hardware Association för att stämma av läget i respektive land och särs-
kilt kring hantering av pandemin. Långsiktigt ser vi en möjlighet till utökat samarbete främst 
inom Norden.  
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Bilaga 1 
 
Medlemskedjor 
Ahlsell AB 
Beijer Byggmaterial AB 
Bygma AB 
Derome Byggvaror & Träteknik AB 
AB Karl Hedin Bygghandel  
Kesko AB (K-Rauta och KBygg) 
Nordströms Bygghandel AB 
Optimera Sverige AB 
Woody bygghandel AB 
Mestergruppen AB (XL-Bygg, Bolist, Järnia) 
 
Fria handlare 
AB Carl Lindvall Järn- & Maskinaffär 
Aktiebolaget Albin Carlssons Järnhandel 
Aktiebolaget C.G. Rudolphi 
Aktiebolaget Forserums Järnhandel 
Aktiebolaget Gårdings Järnaffär 
Aktiebolaget Värö Trä 
Aronssons Byggvaror i Rörvik Aktiebolag 
BAS Byggvaror i Åstorp AB 
Bertils Järn i Kungshamn Aktiebolag 
Bröderna i Bromölla Aktiebolag 
Bröderna Rehnberg Aktiebolag 
Bröderna Wijklunds Järnhandel Aktiebolag 
BVL Söderåsen AB 
Byggvaruhuset i Öregrund AB 
Erik Larsson Bygg AB 
Flinks Järn Aktiebolag 
Fresks Försäljning AB 
Grästorps Järnhandel Aktiebolag 
Hansson & Frife Aktiebolag 

Helmerssons Byggmaterial Aktiebolag 
Herman Nilssons Trävaru Aktiebolag 
Hjo Byggnadsmateriel & Glas Aktiebolag 
Hjorts Trävaruaffär i Glanshammar Aktiebo-
lag 
Jicon Works AB 
Järnaktiebolaget Södertorg 
Järnartiklar Enocson Aktiebolag 
Järnhörnan i Stockholm AB 
Lagans Trävaror Aktiebolag 
Lenhovda Järnhandels Aktiebolag 
Nordingrå Järn & Färg AB 
Rimbofärg med Järn Aktiebolag 
Rätt Från Början AB 
Sollebrunns Järnhandel Aktiebolag 
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru AB 
Urban Strålin Byggvaror Aktiebolag 
V.J. Berglunds Järnhandel Aktiebolag 
Åbytorps Såg & Hyvleri Aktiebolag 

 
Associerade medlemmar 
AB Timber Emmaboda 
Areco Profiles AB 
Arne Thuresson Byggmaterial AB 
Avensia AB 
Ballingslöv AB 
Bjelin Sweden AB 
Bo Andrén AB 
Bona AB 
Bostik AB 
Bröderna Miller AB 
Buildflow AB 
Cembrit AB 
Duri Svenska AB 

EHL Prolist AB 
EJOT Sverige AB 
Elitfönster AB 
ESSVE Sverige AB 
Etex Sverige, filial till Etex Nordic A/S 
EVRY Sweden AB 
Finja Betong AB 
Fischer Sverige AB 
Flagmore AB 
Flexit Sverige AB 
Fresh AB 
Fristads AB 
GBO Fastening Systems AB 
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Gelia Sverige AB 
Genesis IT AB 
Gigant AB 
Glasfiber & Plastprodukter AB 
Grönmark byggrossisten AB 
Habo Gruppen AB 
Hafa Bathroom Group AB 
Hans Eggestrand AB Eab 
Heco Nordiska AB 
Herdins Färgverk AB 
Hozelock AB 
Hultafors Group Sverige AB 
Hunton Fiber AB 
Icopal AB 
Interior Wood AB 
Jackon AB 
JELD-WEN Sverige AB/Swedoor 
Kebony Sverige AB 
Knauf Danogips Gmbh 
Knauf Insulation AB 
Kyocera Unimerco Tooling AB 
Lindab Sverige AB 
Ljungberg Fritzoe AB 
Logiq Sweden AB/FINFO 
Luna Sverige AB 
Lundbergs Produkter AB 
Mirka Scandinavia AB 
Moelven Töreboda AB 
Moelven Wood AB 
Moland Byggvaror AB 
Nils Ahlgren AB 
Nordic Waterproofing AB 

Norgips Svenska AB 
Novopan Træindustri A-S 
OrganoWood AB 
Orkla House care/Anza 
Paroc AB 
Pengvin Affärssystem AB 
Plannja AB 
RIAS A/S 
Rockwool AB 
Saint-Gobain Sweden AB 
Sandåsa Timber AB 
Santex System AB 
SCA Wood  AB 
Scandinavian Kitchen AB 
Schiedel Skorstenssystem AB 
Schneider Electric Sverige AB 
Sika Sverige  AB 
Sindas Informationssystem AB 
Skottens Plast AB 
Skydda i Sverige AB 
Steni Sverige AB 
Stokvis Tapes Sverige AB 
Svenska Fönster AB 
Svenskt Trä - Arbio AB 
SvTF Service AB 
TEBO Byggtillbehör AB 
Tectis AB 
T-Emballage AB 
Tesa AB 
Thomée Gruppen AB 
Trä & List i Helsingborg AB 
Velux Svenska AB 

 


