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Styrelsen för Byggmaterialhandlarna får härmed avge redogörelse för verksamheten under 
2019. 
 
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 förbundets och servicebolagets resultat- 
och balansräkningar samt revisionsberättelser. 
 

Årsmöte och bolagsstämma 
Förbundets årsmöte genomfördes den 8 mars 2019 på Svensk Handel och även som ett Skype-
möte. På plats deltog 7 personer och via Skype 8 personer.   
 

Styrelse mm 
Styrelsen för Byggmaterialhandlarna är identiskt för både förbund och servicebolag. Följande 
ledamöter ingår. Johan Rosendahl, Byggarnas Partner (fd XL Byggpartner) är ordförande: 

 
Styrelsen har under året haft fem protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande. 
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Revisor för servicebolaget har varit auktoriserande revisorn Anna Nordberg, Stockholm med 
Eva Hansen som revisorssuppleant. Lekmannarevisor för förbundet har varit Andreas Nord-
ström, Stockholm. 
 
Valutskottet har bestått av Björn Rådström (sammankallande), Åkersberga, Pernilla Forsblom, 
Enskede och Ivan Andersson, Sandviken. 
 

Medlemmar 
Förbundet har 10 medlemskedjor som tillsammans har 649 anläggningar runt om i landet. Med-
lemskedjor är  
Ahlsell AB 
Beijer Byggmaterial AB 
Bygma  
Derome Byggvaror AB 
AB Karl Hedin Bygghandel  
K-Rauta AB 
Nordströms Bygghandel AB 
Optimera Sverige AB 
Woody bygghandel AB 
XL-Bygg AB 
 
Dessutom ingår 43 stycken fria handlare runt om i landet. Därutöver har förbundet 95 associe-
rade medlemmar.  
 
Kedjorna träffas årligen, dels på förbundets ”Kedjeledarmöte”, men även vid andra tillfällen, för 
att driva och utveckla branschgemensamma men konkurrensneutrala projekt 
 

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. En jurist från SH Juridik har under året skrivit om en aktuell juri-
disk fråga för byggmaterialhandeln i tidningen JBF.   
 
 

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. 
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Ny kommunikationsplattform 
Att ge medlemmarna relevant information om branschen, nya regler och lagar, statistik och 
trender mm är en av förbundets viktigaste uppgifter. Under året har en ny kommunikations-
plattform fastställts.  

 
Visionen för verksamheten är att byggmaterialhandeln ska vara en attraktiv, hållbar, digital och 
lönsam bransch. Förbundet ska hjälpa till att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, 
kunder, samhälle, anställda och potentiellt anställda. Med våra insatser på våra tre fokusområ-
den attraktivitet, hållbarhet och digitalisering vill vi skapa branschnytta.  
 
Information från förbundet sprids främst via vår hemsida www.byggmaterialhandlarna.se och 
vårt nyhetsbrev och Mynewsdesk. Förbundet är också aktiva på sociala medier, främst Fa-
cebook och Instagram.  
 
 

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 
Robin Seiko  K-Rauta  
Gustav Lindgren Nordströms Bygghandel 
Henrik Björk   Optimera 
Patric Wichmann Woody 
Mattias Robinson XL Bygg 
Arbetet har letts av Anna Lundkvist.  
 
Under året har rådet tagit fram ett sk position paper kring hållbarhet med ett antal budskap.  
 
 
Rådet har också och träffat och haft diskussioner med en rad aktörer tex 
- Svanen kring hur handeln kan få tillgång till husproduktportalen,  
- Retursystem Byggpall,  
- Kemikalieinspektionen kring vilka krav som gäller om säkerhetsdatablad och biocidförord-
ningen 
- PEAB om deras mångfaldhetsarbete,  
- Informationscentrum för hållbart byggande inkl pilotprojekt i byggmaterialhandeln 
- Elsäkerhetsverket kring informationsinsatser runt elinstallationsarbete vid försäljning av elpro-
dukter 
- Byggvarubedömningen 
- PEFC och PFC 
 
Rådet har också varit på besök i Norra Djurgårdsstaden för att få information kring deras håll-
barhetsarbete. Förbundet är medlemmar i Sweden Green Building Council, SGBC. 
 
 

http://www.byggmaterialhandlarna.se/
http://www.byggmaterialhandlarna.se/
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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 
Mattias Sjödahl Derome  
Daniel Norlin  K-Rauta 
Erik Nordström Nordströms Bygghandel 
Charlotte Wennberg Woody 
Tobias Erhardt XL Bygg 
 
Rådet som leds av vd har under året dels med hjälp av en konsult gjort en kartläggning av ked-
jornas behov av information och distribution av produktinformation, dels genomfört en enkät 
bland alla de leverantörer som är Vilma certifierade, ca 330 företag om hur de ser på arbetet 
med Finfo och Vilma standarden. Rådet har även fått information om och haft diskussioner med 
både VVS-Info och GS1 (livsmedel) om hur de arbetar med produktöverföring in om sina re-
spektive branscher. 
 
Under året har förbundet återaktiverat sitt medlemskap i BIM Alliance. Det är en sektorsägd 
ideell förening (som ägs av ca 180 medlemmar både företag och organisationer) som arbetar 
för effektivare samhällsbyggande med digitaliserad strukturerad informationshantering. 
 
 

Vilma och artikeldatabasen Finfo 
Under 2018 gjordes med hjälp av en extern konsult en översyn av Vilmas organisation och 
struktur vilket lett till ett nytt avtal med Finfo och en tydligare intern struktur kopplat till digita-
liseringsfrågor generellt och Vilma standarden specifikt.  
 
Det nya Vilma avtalet med Finfo är from 2019 är ett samlat avtal för förbundets medlemmar rö-
rande filöverföring av artikelinformation enligt Vilma standarden. Tidigare slöt respektive före-
tag egna avtal med Finfo. 
 
Under 2019 gjordes en kartläggning av handelns behov av information om produkter och digital 
överföring från leverantörerna. Kartläggningen visar att kunskapsnivån är väldigt ojämn om sy-
stemet samtidigt som utvecklingsbehoven är stora och delvis spretiga. Mer hållbarhetsinform-
ation och mer egenskaper om produkter efterfrågas av merparten.  
 
En enkät till leverantörerna visar att de till stora delar är nöjda med Vilma systemet samtidigt 
som många tycker det innebär mycket manuellt arbete och icke användarvänligt gränssnitt och 
omodernt IT-hantering.  
 
Operativa Gruppen (f.d. Branschrådet Vilma) består av 23 medlemmar från handeln, handelns 
leverantörer samt handelns IT-leverantörer. Gruppen som har möte varannan vecka hanterar 
operativa frågor såsom ärendehantering, samarbete mellan handeln och leverantörsledet och 
frågor kopplade till artikelinformation. Inom ramen för gruppens arbete ligger också deltagande 
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i ett antal utvecklingsprojekt och branschgemensamma initiativ som till exempel uppstart av en 
användargrupp för bygg inom GS1.  
 
Anna Lundkvist leder och samordnar Operativa Gruppens arbete och ansvarar tillsammans med 
Finfo för Vilmautbildningen ”Certifierad Vilmaleverantör”. Vid årsskiftet fanns 328 certifierade 
Vilmaleverantörer och 31 företag som är på väg att bli certifierade Vilma leverantörer, en ök-
ning med 45 företag jämfört med 2018.  
 

 

Attraktivitetsrådet 
Attraktivitetsrådets syfte är att hitta metoder och idéer som kan bidra till att 
öka attraktiviteten för branschen. Under året har det bland annat tagit ini-
tiativ till ett ambassadörsprogram för unga i branschen och startat en ny tid-
ning för förbundet.  
 
I Rådet som leds av Johan Rosendahl ingår följande personer: 
Johan Rosendahl, ordf  Byggarnas Partner 
Mattias Karlsten/Louise Fagerholm 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 
 
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. 
  
 

Ett ambassadörsprogram för unga medarbetare  
Under året har rådet initierat 
ett ambassadörsprogram för 
yngre medarbetare i bran-
schen. Ambassadörerna bidrar 
till att synliggöra byggmaterial-
handlen som bransch i sociala 
medier och främst genom in-
lägg på Instagram.  
 
 
 
 
 
 

 

Byggmaterialdagarna 
Den 26-27 september genomfördes Byggmaterialdagarna för fjärde gången på Radisson i Solna. 
Mötet samlade ca 180 deltagare till ett program med många namnkunniga föreläsare. Tyvärr 
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både lite färre deltagare och sponsorer än tidigare år. Förbundet avser att arrangera Bygg-
materialdagarna nästa gång i början av 2021. 
 

Tidningen ByggMaterial lanserades under året 
 

Attraktivitetsrådet har också tagit initiativ till att förbundet startat 
en helt ny och egen branschtidning, ByggMaterial. Tidningen är 
både en pappers- och digital tidning som är lätt att dela vidare i so-
ciala medier. Den lanserades på Byggmaterialdagarna i september 
och ges ut med 4 nr per år. Den kompletteras med ett nyhetsbrev 

varannan vecka. 
 
Samarbetsavtalet med tidningen JärnByggFärg har sagts upp och 
slutade att var förbundets officiella organ i december 2019.   
 

 
 

 

Lobbying och politikerträffar 
 

I vårt lobbyingarbete har vi under året uppvaktat riksdagspar-
tierna, (främst de bostadspolitiska talespersonerna) och fört 
fram våra budskap kring behovet av fortsatt ROT-avdrag och 
ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  Under året har vi träf-
fat centern, miljöpartiet, liberalerna, socialdemokraterna och 
kristdemokraterna.  
 

 
Vi har även träffat och intervjuat bostadsminister Per Bolund 
(MP) kring bostadspolitiken samt arrangerat ett rundabords-
samtal i riksdagen kring frågan om att utveckla tomträtten till 
konsumenter att bygga sitt egna hem. Vi har också skrivit 
motionsunderlag till både centerpartiet och miljöpartiet. 
  
I juli deltog vi för fjärde året på Almedalsveckan med fokus att 
öka kontakterna med aktörer inom byggsektorn.   

 
 

Byggmaterialindex som abonnemangstjänst 
 

Bygg- och järnindex som förbundet lanserade tillsammans 
med HUI Research 2010 visar försäljningsutvecklingen i bran-
schen. Mellan 2014 och 2018 presenterades statistiken of-
fentligt månadsvis. Sedan 2019 har statistiken gjorts om till 
en abonnemangstjänst och bytt namn till Byggmaterialindex 
och även kompletterats med undergruppsstatistik. Varje 
kvartal släpps siffror publikt på övergripande nivå. Under 
året startade en förstudie till att ytterligare bygga ut statisti-
ken med försäljning till konsument resp proffs. 
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Följande företag är anslutna till index: Bauhaus, Beijer, Bygma, XL-BYGG, Derome, Woody, K-
Rauta, Karl Hedin och Optimera. Företagen representerar ett försäljningsvärde på ca 44 miljar-
der.  
 
Försäljningsutvecklingen i branschen har varit positiv och den ackumulerade utvecklingen för 
2019 landade på en tillväxt med 2,7 % för jämförbara enheter. Alla månader, utom augusti och 
november, redovisar plussiffror. 
 
 

Samarbete med träindustrin 
 
Svenskt Trä 
Målet med samarbetet med Svenskt Trä är att öka kunskapen om träbaserade produkter hos 
medlemmarna och att Svenskt Träs material ska vara ett aktivt säljstöd och verktyg för att bear-
beta byggmaterialhandelns kunder. Ett viktigt samarbetsprojekt är Certifierad Träexpert. Bland 
medlemsföretagen finns 1573 (1462) certifierade träexperter representerande från 298 (294) 
företag.  
 
Förbundet samarbetar också med Svenskt Trä inom arbetet med VilmaBas Trägruppen. Syftet 
med VilmaBas Trä är att beskriva de vanligaste standardprodukterna på ett standardiserat sätt.   

Inom VilmaBas Trä finns ett register över de ca 450 egenskapsdeklarerade trävarorna. Med sy-
stemet beskrivs produkterna på ett och samma sätt oavsett vem som levererat dem. Alla leve-
rantörer som har produkter som är definierade enligt VilmaBas Trä standard är också certifie-
rade Vilmaleverantörer.  

 
Svenska Träskyddsföreningen 
Föreningen handlägger frågor gällande tryckimpregnerade trävaror. Förbundets vd ingår i Trä-
skyddsföreningens styrelse och dess informationskommitté. Föreningen arbetar med att infor-
mera om fördelarna med att använda impregnerat virke enligt NTR, när sådant material krävs.   
 
 

Byggpall 
I retursystemet Byggpall läggs stora resur-
ser på införsäljning och marknadsföring 
till branschens leverantörer. Man har un-
der året delvis skiftat fokus från entrepre-
nörer mot bygghandeln. Antalet anslutna 
leverantörer till Byggpall ökade även un-
der 2019 och antalet pallar som återbru-

kas är ca 1 500 000 st. Byggmarknaden uppskatta hantera ca 2 500 000 pallar per år. Andelen 
återköp av byggpallar uppgick till 66% vilket är en liten ökning mot tidigare år. Förbundet är re-
presenterat i Byggpalls styrgrupp genom vd och Gustav Lindström, Nordströms Bygghandel. 

 
 

Internationellt 
Förbundet är anslutet till den europeiska bygghandlarorganisationen UFEMAT. Förbundet har 
även haft möte med våra finska motsvarighet, Finnish Hardware Association.  


