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Styrelsen för Byggmaterialhandlarna avger härmed redogörelse för verksamheten under 2021. 
 
Byggmaterialhandlarna är ett branschförbund som hjälper till att positionera byggmaterialhan-
deln gentemot leverantörer, kunder, samhälle inklusive anställda och potentiellt anställda.  
Med insatser på våra tre fokusområden attraktivitet, hållbarhet och digitalisering vill vi bidra till 
att skapa en lönsam bransch. 

 

Sammanfattning av verksamheten 2021 
2021 har fortsatt präglats av coronapandemin som i början på 2020 satte klorna i Sverige och 
världen. Trots stora utmaningar med leveranser och prisökningar på de allra flesta varor, fram-
för allt på trävaror, har byggmaterialhandeln klarat sig bra. Försäljningstillväxten för branschen 
landade på 11,7 procent för 2021. Bostadsbyggandet har fortsatt på hög nivå och i handeln har 
konsumenterna varit de som drivit försäljningen första halvan av året.  Under hösten när re-
striktionerna släppte gick proffsmarknaden starkt.  Konsolideringen i branschen är fortsatt stark 
och det har märkts genom många stora affärer i år, en trend som förmodligen kommer att fort-
sätta ett tag till framöver.  
 
 

Sammanfattning av Byggmaterialhandlarnas viktigaste aktiviteterna 2021 
• Lanserat och informerat om en ny version av Vilmastandarden som ställer krav på 

hållbarhetsinformation om produkter från handelns leverantörer 
 

• Beslutat om nedstängning av alla äldre releaser av Vilmastandarden vilket berör 300 
av totalt ca 350 leverantörer. 
 

• Lanserat priset Årets Byggmaterialhandlare 
 

• Ökat branschens synlighet – t ex större spridning av vår tidning ByggMaterial inkl ny-
hetsbrev, våra ambassadörer på sociala medier 
 

• Tagit fram position och lobbat för ökad rörlighet på bostadsmarknaden 
 

• Haft dialog med bransch om kommande krav på klimatdeklarationer samt med myn-
digheter och politiker om behov av regler som främjar ett ökat cirkulärt byggande 

 
 

Förbund och Servicebolag 
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 digitalt den 12 mars 2021. 
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Styrelse mm 
Styrelsen för Byggmaterialhandlarna är identiskt för både förbund och servicebolag. På stäm-
man omvaldes Fredrik Johanson som fristående ordförande och Mikael Arvered som ny leda-
mot från Ahlsell Sverige AB. Följande ledamöter ingår: 

 
Under hösten slutade Magnus Detterholm och ersattes med Daniel Bik som adjungerad i styrel-
sen. Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 
 
Revisor för servicebolaget och förbundet har varit auktoriserande revisorn Anna Nordberg, 
Stockholm med Eva Hansen som revisorssuppleant.   
 
Valutskottet har bestått av Johan Rosendahl,, Kesko (tidigare Byggarnas Partner) och Kalle Gus-
tafsson, Beijer Byggmaterial. 
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Medlemmar 
Förbundet har 11 kedjor samt 32 fristående handlare (se bilaga) som medlemmar. Tillsammans 
har de 750 anläggningar runt om i landet, med knappt 14 000 anställda och med en samlad om-
sättning på 64 miljarder kr. Under året har Sobo community AS har ansökt om att bli medlem i 
Byggmaterialhandlarna. De ansluter 2022. 
 
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 K-Bygg) 
Nordströms Bygghandel AB 
Optimera Sverige AB 
Woody bygghandel AB 
Mestergruppen AB (XL-Bygg, Bolist, Järnia) 
 
 
Därutöver har förbundet  90 leverantörer som associerade medlemmar. Se bilaga. 

 
Kansli och samverkan med Svensk Handel 
Vd för förbundet och Service AB:s kansli är sedan februari 2018 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 
- Sten Folkesson, jurist som hjälper till i ABM-arbetet 

 
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 samarbets-
avtal med Svensk Handel Juridik för att kunna hjälpa medlemmarna med juridisk rådgivning.   
 
 

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

 

Hållbarhetsrådet 
Hållbarhetsrådet har under året haft fyra möten och bestått av följande medlemmar:  
Anna Lundkvist fristående ordförande 
Ulf Larsson  Ahlsell 
Alexandra Rosenqvist Beijer Byggmaterial 
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Niklas Lundin  Bygma 
Annan Öhrfeldt 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 en stor del av sitt arbete på nya 
hållbarhetskrav, främst klimatdeklarationer samt diskussioner med FSC/PEFC om hur handeln 
kan marknadsföra certifierade trävaror. Rådet har svarat på tre remisser rörande lagkrav och 
förordning om klimatdeklarationer samt förordning om stöd till energieffektivisering av flerbo-
stadshus. 
 
Rådet har varit involverade i arbetet att stänga äldre releaser av Vilmastandarden med syfte att 
få alla Vilmaleverantörer att deklarera hållbarhetsinformation enligt senaste releasen. Förbun-
det har genomfört tre informationsmöten tillsammans med Finfo där representanter från Rådet 
deltagit.    
 
Rådet har också och träffat och haft diskussioner med en rad aktörer t ex 
- Kemisk Tekniska föreningen KTF om kemikalielagstiftningen 
- Träskyddsföreningen om regler kring information och märkning av impregnerat trä 
-  Finfo om koppling till miljöbedömningssystemen och om ny release   
 
Rådet har haft kontakter med många myndigheter t ex Kemikalieinspektionen, Boverket. För-
bundet ingår i Boverkets Byggråd. Därutöver har förbundet fått förfrågan och tackat jag till att 
ingå i Elsäkerhetsverkets insynsråd (from 2022). Förbundet är medlemmar i Sweden Green Buil-
ding Council, SGBC.  
 
 

Digitaliseringsrådet 
Digitaliseringsrådet fokuserar på strategisk inriktning och utveckling av Vilmastandarden och 
samarbetet med Finfo. I rådet är följande personer och kedjor representerade: 
 
Monica Björk , ordf kansliet 
Mikaela Kron  Ahlsell 
Carina Erlandsson Beijer Byggmaterial 
Kim Andersen Beijer Byggmaterial 
Björn Ernström BIG-gruppen 
David Syrenquist Bygma 
Joakim Berntsson Derome  
Daniel Norlin  Kesko 
Erik Nordström Nordströms Bygghandel 
Magnus Brorsson Woody 
Tobias Erhardt Mestergruppen 
 
Rådet som leds av vd har under året haft stort fokus på att stänga ned äldre releaser av Vilmas-
tandarden. Arbetet har skett i dialog med Finfo, hållbarhetsrådet och Operativa gruppen inom 
Vilma. 



 6 

 
Förbundet har också deltagit i arbetet inom GS1 att anpassa GTIN-regelverket till byggsektorns 
behov. Förslaget väntas antas på global nivå inom GS1 2022. Vi har också tillsammans med riks-
byggarna, Byggmaterialindustrierna och BIM Alliance beslutat att ställa krav på GTIN from 1 juli 
2022. Som medlem i BIM Alliance har vi också deltagit i arbetsgrupper som syftar till att öka di-
gitalt informationsutbyte med fokus på hållbarhet inom byggsektorn.  
 
Operativa gruppen in om Vilma och BK04 
Operativa Gruppen inom Vilma består av ca 20 medlemmar från handeln, leverantörer samt 
handelns IT-leverantörer. Gruppen som har möte varannan vecka hanterar främst operativa 
frågor 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 setts över och 1 jan 2022 släpps en ny reviderad 
version. 
 
ETIM 

 
ETIM är en internationell standard för att beskriva 
produkters egenskaper. Förbundet är medlem i 
ETIM International och ansvarar för området Bygg 
i Sverige. Finfo är vår tekniska operatör som bi-
drar med utvecklingen av ETIM bl a genom in-
formationsaktiviteter riktat till medlemmarna. Vd 
och Finfo sitter med i styrelsen för Finfo Sweden. 

 
 
 

Attraktivitetsrådet 
Attraktivitetsrådets som leds av Mikael Arvered, Ahlsell, arbetar med projekt 
som bidrar till att synliggöra och öka attraktiviteten för branschen.  
 
I Rådet ingår följande personer: 
Mikael Arvered, ordf (from sep) Ahlsell 
Andreas Helander  Bygma 
Klara Eriksson (ordf tom juni) Beijer Byggmaterial 
Kristin Mikkelsen  Derome 
Maria Åkerman  Kesko 
Anna Steffen (Inger Lönn tom juni) Optimera 
Lotta Svensson  NA Woody  
Mattias Robinson  Mestergruppen 
 

Media  
Information från förbundet sprids främst via vår hemsida www.byggmaterialhandlarna.se och 
nyhetsbrev samt Mynewsdesk. Förbundet är också aktiva på sociala medier, främst, Instagram, 
LinkedIn och Facebook.  

http://www.byggmaterialhandlarna.se/
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Förbundet har synts en del i media under året. Vi har skickat ut 12 pressmeddelanden via 
MyNewsdesk. Vi har haft 14 000 besökare på hemsidan och skickat ut sju nyhetsbrev från för-
bundet samt inlägg på Social medier (Facebook, Instagram och LinkedIn). Antalet följare på In-
stagram är 1 371 st vilket är en fördubbling mot 2020.  
 

Tidningen ByggMaterial 
 

Förbundets tidning ByggMaterial startade 2019 och sköts av företaget-
Webbpartner. Den skickas förutom till medlemmar även till fastighetsä-
gare, entreprenörer, tillverkare och konsulter och har en upplaga på 
7 000 ex. Chefredaktören för tidningen slutade under året och en ny 
finns på plats 2022 
 
Under året har Rådet arbetat för att tidningen och dess nyhetsbrev som 
utkommer varannan vecka fått större spridning i branschen. Nyhetsbre-
vet når ca 5 000 abonnenter. Tidningen finns även på sociala medier, 
både på Instagram och Facebook.  

 
 

Ambassadörerna 
Branschens ambassadörsprogram, där anställda hos medlemsföretagen ökar synlighet i våra so-
ciala kanaler har gjort en omstart och det är nu åtta personer från fyra olika kedjor som är en-
gagerade: 

 
 
Förbundet deltar även i katalogen och hemsidan Framtidsvalet – i syfte att nå ut till ungdomar i 
grund- och gymnasieskolan och vi har även bidragit med två filmer om vår bransch som visats 
för yrkesvägledare runt om i hela landet. 
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Årets Byggmaterialhandlare 
 
Under året lanserade förbundet tävlingen Årets Bygg-
materialhandlare. Syftet med tävlingen är att uppmärk-
samma en byggmaterialhandel som är ett föredöme för 
branschen ur hållbarhets-, digitaliserings- eller attraktivi-
tetsperspektiv.                                                                            
 
Genom priset vill vi lyfta fram goda exempel och skapa 
inspiration och motivation för andra. Ett drygt trettiotal 
företag nominerades innan sommaren och juryn som ut-
görs av Byggmaterialhandlarnas Attraktivitetsråd utsåg 
fem finalister.  Därefter har nästan 1 300 personer röstat 
fram vinnaren i tävlingen som är XL-Bygg för sitt initiativ 
XL-Hjälpen. 
 

 

 
Byggmaterialindex 
 

Byggmaterialindex visar försäljningsutvecklingen i branschen och 
varje kvartal släpps siffror publikt på övergripande nivå. Under 
året kompletterades indexet med försäljning till konsument resp 
proffs. Arbete med att ta fram en prognos har pågått och lanse-
rads under sommaren. 
 
Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Happy Homes, Mestergrup-

pen, Derome, Woody, Kesko, Karl Hedin och Optimera är anslutna till index. Företagen repre-
senterar ett försäljningsvärde på ca 45 miljarder. Försäljningsutvecklingen i branschen har varit 
positiv och den ackumulerade utvecklingen för 2021 landade på en tillväxt på 11,7 % för jämför-
bara 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.  
 
Under året har vi tagit fram ett position paper med våra budskap kring ökad rörlighet på bo-
stadsmarknaden som vi använt i vårt lobbyarbete. Även behoven av ett återställt ROT-avdrag 
till 50% och tydligare regler kring cirkulärt byggande ingår också i vårt lobbyfokus. Under året 
har vi träffat Centern, Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Sveri-
gedemokraterna 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 även i år p g a pandemin. 
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ABM 
Förbundet har under året samverkat med Byggmaterialindustrierna för att enas kring ett ge-
mensamt förslag till nytt ABM som båda parter ser stort behov av. Parallellt har vi gemensamt 
fört dialog med Byggföretagen /BKK om att förhandla fram ett nytt ABM i samband med på-
gående översyn av hela AB-regelverket. Tyvärr är intresset lågt hos dem att inleda översyn för-
rän det nya AB-regelverket är på plats.  
 
Utgångspunkten för handeln är att ABM ska kunna användas båda att köpa in och sälja på. Un-
der året har en arbetsgrupp med representanter från handeln med hjälp av en extern jurist gått 
igenom nuvarande ABM 07 och tagit fram förslag till de ändringar handeln vill se.  
 
 

Samarbete med träindustrin 
 
Svenskt Trä 
Förbundet har samarbetat med Svenskt Trä i VilmaBas Trägruppen i många år. Syftet med Vil-
maBas Trä är att beskriva de vanligaste träprodukterna på ett standardiserat sätt och samla in-
formationen i en gemensam databas. (vilmabas.se). Under året har en mindre revidering gjorts 
och databasen har kompletterats med 2 nya produkter. Totalt ingår 705 egenskapsdeklarerade 
trävaror. Svenskt Trä har under året beslutat att dra sig ur samarbetet efter 2021. Förbundet 
kommer att driva VilmaBas vidare i egen regi from 2022.  

Samarbetet med Svenskt Trä har omfattat utbildningen Certifierad Träexpert där förbundet fört 
register över alla certifierade träexperter i handeln. Bland medlemsföretagen finns 1 714 certifi-
erade träexperter representerande från 300 företag. Samarbetet kring Certifierade träexpert 
avslutas 2021 då förbundet inte längre är involverad i utbildningen. 
 
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 hjälpa handeln att informera om NTR-märkt impregnerat trä 
i enlighet med kemikalielagstiftningen.   
 
 

Byggpall 
Antalet leverantörer till Byggpall ökade under 2021 och anta-
let pallar som återbrukas är ca 1 500 000 st per år. Byggmark-
naden uppskattas hantera ca 3 000 000 pallar per år. Andelen 
återköp av byggpallar uppgick till 70% vilket är en ökning mot 

tidigare år. Förbundet är representerat i Byggpalls styrgrupp genom 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 ny lagstiftning kring försäljning av färg i ehandeln. Långsiktigt ser vi en 
möjlighet till utökat samarbete främst inom Norden.  



 10 

Bilaga 1 
 
Medlemskedjor 
Ahlsell AB 
Beijer Byggmaterial AB 
Bygma AB 
Derome Byggvaror & Träteknik AB 
Happy Homes AB 
AB Karl Hedin Bygghandel  
Kesko AB (K-Rauta, K-Bygg) 
Nordströms Bygghandel AB 
Optimera Sverige AB 
Woody bygghandel AB 
Mestergruppen AB (XL-Bygg, Bolist, Järnia) 
 
Fria handlare 
 
AB Carl Lindvall Järn- & Maskinaffär 
Aktiebolaget C.G. Rudolphi 
Aktiebolaget Gårdings Järnaffär 
Aktiebolaget Värö Trä 
Aronssons Byggvaror i Rörvik Aktiebolag 
BAS Byggvaror i Åstorp AB 
Bertils Järn i Kungshamn Aktiebolag 
Bröderna Wijklunds Järnhandel Aktiebolag 
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 AB 
Jicon Works AB 
Järnartiklar Enocson Aktiebolag 
Lagans Trävaror Aktiebolag 
Lenhovda Järnhandels Aktiebolag 
Nordingrå Järn & Färg AB 
Rätt Från Början AB 
Stämmarsunds Trä- & Byggnadsvaru AB 
Svensson Järn i Hörby 
Södra Skogsägarnas ek. för. Södra Wood 
Verktygshuset i Kiruna 
V.J. Berglunds Järnhandel Aktiebolag 
Vikens Lantmän Ek. för. 
Åbytorps Såg & Hyvleri Aktiebolag 

 
Associerade medlemmar 
AB Timber Emmaboda 
Areco Profiles AB 
Arne Thuresson Byggmaterial AB 
Avensia AB 
Ballingslöv AB 
Bitus AB 
Bjelin Sweden AB 
BMI Sverige 
Bo Andrén AB 
Bona AB 
Bostik AB 
Cembrit AB 
Duri Svenska AB 
EHL Prolist AB 

EJOT Sverige AB 
Elecosoft Consultec AB 
Elitfönster AB 
ESSVE Sverige AB 
Etex Sverige AB 
EVRY Sweden AB 
Finja Betong AB 
Fischer Sverige AB 
Flagmore AB 
Flexit Sverige AB 
Formica Skandinavien 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 
Interior Wood AB 
Jackon AB 
JELD-WEN Sverige AB/Swedoor 
Knauf Danogips Gmbh 
Knauf Insulation AB 
Kyocera Unimerco Tooling AB 
Lindab Profil AB 
LIP 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 
SCA Wood Scandinavia AB 
Scandinavian Kitchen AB 
Schiedel Skorstenssystem AB 
Schneider Electric Sverige AB 
Sika Sverige  AB 
Skogsägarna Norra Skog Ek. För. 
Skottens Plast AB 
Steni Sverige AB 
Stokvis Tapes Sverige AB 
Svenska Fönster AB 
Svenskt Trä 
Svenska Träskyddsföreningen 
TEBO Byggtillbehör AB 
Tectis AB 
T-Emballage AB 
Tesa AB 
Thomée Gruppen AB 
Transiro Retail AB 
Trä & List i Helsingborg AB 
Velux Svenska AB 

 


