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Denna Hållbarhetsrapport lämnas av styrelsen i Woody Bygghandel AB som en fristående handling
till årsredovisningen enligt Årsredovisningslagen (1995:1554).
Hållbarhetsrapporten som rapporterats av Woody Bygghandel AB och avser år 2018.
Hållbarhetsrapporten är sammanställd i enlighet med Årsredovisningslagen Kap 6, 10§-14§.

Har du frågor och synpunkter kring innehållet i hållbarhetsrapporten är du välkommen att kontakta
Woody Bygghandel AB.
Kontaktperson:
Ekonomichef Ulf Ohlsson, Tel. 042-38 05 52, e-post: ulf.ohlsson@woody.se
Hållbarhetschef Patric Wichmann, Tel 042-38 05 5, e-post patric.wichmann@woody.se

Helsingborg, 2019-05-31
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Woody Bygghandel AB ägs av fristående
bygghandlare och är med sina ca 90
anläggningar en av Sveriges största kedjor
inom byggmaterialhandeln. Woody
Bygghandel AB inklusive delägarnas bolag
inom byggmaterialhandel benämns härefter
som Woodykedjan.
Byggmaterialhandeln förser en betydande del
av svensk byggindustri med byggmaterial och
byggförnödenheter. Byggmaterialhandeln
sköter också betydande delar av
lagerhållningen och distributionen av
byggmaterial till arbetsplatsen. Det innebär att
Woodykedjan är en viktig länk mellan
producenter och kunder där även flödet av
produktinformation och produktkännedom är
en väsentlig del av verksamheten.
Woody Bygghandel AB, är navet för
samarbetet mellan Woodykedjans delägare.
Woody Bygghandel AB stödjer delägarna med
allt från butiks- och affärsutveckling till inköp,
försäljning, marknadsföring, IT, utbildningar
och hållbarhetsfrågor.
Woodykedjans målgrupp är yrkeskunder och
medvetna konsumenter. Woody Bygghandel
AB samarbetar med väletablerade
leverantörer som kan erbjuda produkter av
rätt kvalitet, bra garantier samt ge support i
tekniska frågor.
För en aktuell förteckning över delägare i
Woody Bygghandel AB hänvisar vi till vår
hemsida. www.woody.se

Affärsmodell för Woody Bygghandel
Woodykedjan är en frivillig fackhandelskedja
inom byggmaterialhandel. Självständiga
bygghandlare äger tillsammans det
gemensamma bolaget, Woody Bygghandel
AB. Uppdraget för Woody Bygghandel AB är
att bedriva för kedjan gemensamma aktiviteter
inom försäljning, marknadsföring, inköp, IT,
utbildning, hållbarhet mm. Syftet med
samarbetet är att ta till vara stordriftsfördelar,
arbeta med kedjans långsiktiga utveckling och
konkurrenskraft. Samarbetet ska även bidra
till delägarnas egen tillväxt och lönsamhet på
både kort och lång sikt.
För kunderna innebär det att delägarna kan
hålla konkurrenskraftiga priser på
kvalitetsprodukter samt att det finns tillgång till
gemensamma stöd och resurser som det
enskilda mindre bolaget oftast inte har själv.
Varje anläggning har en lokal kännedom och
möjlighet till lokal anpassning av verksamhet
och lagersortiment.

Utveckling
Woodykedjan arbetar med fokus på
professionella byggare och deras behov av
produkter och leveranslösningar. Utbud och
tjänster anpassas främst till denna
kundkategori där hållbarhet och gedigen
produktkunskap blir allt viktigare. Under
senaste åren har även större rikstäckande
byggbolag börjat se Woodykedjan som en
lämplig leverantör och denna kundgrupp är
växande.

Position
Woody Bygghandel ABs delägare utgör
tillsammans en av de större
byggmaterialkedjorna i Sverige vilket gör att
Woodykedjan kan bidra till byggbranschens
hållbara utveckling genom kunskap och
genom ett i flera aspekter hållbart sortiment.

Resultat
Som en ledande aktör är Woodykedjan en
naturlig samarbetspartner till kunder med
höga krav även ur ett hållbarhetsperspektiv.
Woody Bygghandel AB utvecklar och bedriver
ett aktivt hållbarhetsarbete som hjälper
samtliga delägare. Woodykedjan är sedan år
2001 certifierade enligt ISO 14001, krav på

miljöledningssystem. Genom att under lång tid
uppfylla kraven för certifierat ledningssystem
finns det mätningar att tillgå som visar på
förbättringar inom flera områden.
Avfallsmängderna har reducerats och
sortering för återvinning förbättrats.
Energiförbrukningen i den egna verksamheten
minskar.
Trenden för resultaten vid internrevision visar
på en ökad kunskap i miljö och
hållbarhetsfrågor lokalt på varje anläggning.
Arbetsmiljöarbetet finns till stora delar
inarbetat i ledningssystemet. Genom
systematik och uppföljning har kedjan få
arbetsplatsskador.
Trenden visar på en avmattning i
förbättringstakten för avfalls- och
energiområdet för åren 2017–2018. Vi har
därför har vi vidtagit åtgärder för att hitta nya
områden till förbättring som införs från 2019
och framåt.
Woody Bygghandel AB har kopplat
miljöarbetet till de globala målen för hållbar
utveckling beslutade av FN. På det sättet
erhålls en vedertagen grund och det blir
lättare att förankra ett mer strategiskt
hållbarhetsarbete som ger nytta i hela
värdekedjan.
De globala målen för hållbar utveckling är den
mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling
som världens länder någonsin antagit och
finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till
år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att
minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
Att främja fred och rättvisa. Att lösa
klimatkrisen. (källa:
https://www.globalamalen.se/om-globalamalen/ )
Miljöarbetet samordnas centralt men det finns
plats för varje delägare att bestämma nivån
på sina mål utifrån de lokala förutsättningarna.
På det sättet kan kedjan gå framåt med både
delägare som verkligen positionerat sin
anläggning i framkant samtidigt som det finns
ett utrymme för delägare att samla resurser
innan nästa steg ska tas. Några exempel på
utveckling i framkant är anläggningar som har
installerat solceller på taken för en egen
elenergiproduktion.
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Två anläggningar är mycket nära målet
fossilbränslefri verksamhet sedan några år
tillbaka.

Konsekvenserna av
verksamheten
Woody Bygghandel AB är den
sammanhållande länken för delägarnas
verksamheter. Genom information, påverkan
och gemensamma aktiviteter kan vi förstärka
de positiva aspekterna och mildra eller
förebygga de negativa.
Utbudet av produkter på den globala
marknaden är mycket stort. Det finns många
krav på och kring produkterna vilket gör att
inte alla produkter är lämpliga eller ens lagliga
att sälja på den svenska marknaden.
Inom svensk byggindustri finns många
byggföretag med få anställda. För dessa
företag blir byggmaterialhandeln
värdeskapande genom att tillhandahålla ett
relevant produkturval inklusive information om
hur produkterna ska och får användas.
Byggmaterialhandeln väljer leverantörer,
lagerhåller produkter och förnödenheter samt
transporterar material till byggarbetsplatsen
det gör så att byggföretaget kan fokusera på
att bygga.
I flera fall anlitas byggmaterialhandeln även
av stora byggbolag som ser fördelar i att
använda byggmaterialhandels tjänster.
Konsekvensen är att Woodykedjans val av
leverantörer, vår förmåga att vidarebeordra
produktinformation och hur vi lagerhåller och
transporterar byggmaterial får avgörande
betydelse för byggprocessen, också i ett
hållbarhetsperspektiv.
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Policy och riktlinjer:
Woody Bygghandel AB har upprättat en för
hela kedjan gemensam miljö- och
arbetsmiljöpolicy. Det genomförs en årlig
översyn och det är ett krav för att ingå i
miljöcertifieringen att varje delägare
undertecknat miljö- och arbetsmiljöpolicyn.
Woody Bygghandel AB har en för kedjan
gemensam mall för personalhandboken som
innefattar anställningsformer, arbetsmiljö,
droger, kriser, risker, hälsa, jämställdhet samt
regler för att motverka korruption.
Policy och riktlinjer följs upp genom
exempelvis intern- och externrevision.
Miljö- och Arbetsmiljöpolicy
Woody Bygghandel AB är en
fackhandelskedja som tillhandahåller
byggmaterial och byggförnödenheter. Vi ska
erbjuda hög servicegrad och kompetens inom
våra produktområden. Vi ska genom effektiva
varuflöden minska vår miljöpåverkan och öka
vår lönsamhet.
Vi bedriver ett aktivt arbete för att minska vår
miljöpåverkan. Vårt miljö- och
arbetsmiljöarbete innefattar även ett
förebyggande arbete inom hälsa, brand- och
säkerhet.
Vårt mål är att ständigt utveckla
arbetsmiljöarbetet.
Vi har också som mål att ständigt utveckla
miljö- och hållbarhetsarbetet, till exempel
genom ökad kunskap om hållbart byggande
hos personal och kunder.
Vi ska särskilt lägga vikt vid följande punkter:
• Stärkt samarbete med våra
leverantörer för kunskapsöverföring
och ökad kompetens i
materialanvändning och miljöpåverkan
genom hela organisationen.
• Vi ska hjälpa våra kunder att göra
hållbara val för att de ska kunna göra
egna miljöförbättringar.
• Vi ska genom ständiga förbättringar
uppnå ett miljömässigt effektivt
varuflöde - både på anläggningen och
mellan leverantör och anläggning.

•

•
•

•

Vi ska genom ständiga förbättringar
minska energi-, material- och
drivmedelsåtgång vid våra
anläggningar och verka för
återvinning.
Alla medarbetare ska känna
uppskattning, gemenskap och trygghet
på arbetsplatsen.
Vi ska möjliggöra för eget ansvar,
personlig utveckling och
kompetensutveckling för alla
medarbetare.
Vi ska följa gällande lagstiftning och
myndighetsbeslut och ser alltid dessa
som en miniminivå för vårt miljö- och
arbetsmiljöarbete.

Jämställdhet och likabehandling på
arbetsplatsen
Skriftliga policyer och rutiner samt
handlingsplan finns i vår personalhandbok.
Det finns inga kända fall av diskriminering
eller kränkande särbehandling under 2018.
Respekt för mänskliga rättigheter
På Woody Bygghandel AB stöder och
respekterar vi internationella konventioner om
mänskliga rättigheter och främjar mångfald
och jämställdhet. Lika behandling och samma
möjligheter ska gälla oavsett kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck,
sexuell läggning, etnisk tillhörighet,
trosuppfattning, funktionshinder eller ålder.
Motverkande av korruption
På Woody Bygghandel AB gäller ett tydligt
förbud mot givande och tagande av förmån
som kan utgöra muta.
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Risker och åtgärder
avseende hållbarhet
Woodykedjan hanterar varje år ett mycket
stort materialflöde som innebär många
transporter. Transporterna sker i flera led,
främst med dieseldrivna fordon vilket är
negativt för den globala klimatpåverkan.
Genom att dela upp och redovisa källorna till
klimatpåverkande utsläpp kan vi genomföra
riktade åtgärder och miljömål för att minska
klimatpåverkan.
En av de väsentliga riskerna för Woodykedjan
är att en produkt visar sig ha dåliga
egenskaper för miljö eller hälsa under sin
livscykel. Det kan vara en miljö- eller hälsorisk
från råvarorna i produkten, under
produktframställningen, under byggnationen,
under brukandetiden eller vid rivning.
Produktegenskaper går inte alltid att se på
produkten och därför är hanteringen av
produktinformationen väsentlig för vår och
kundens möjlighet att göra rätt val.
Det förebyggande arbetet som Woody
Bygghandel AB bedriver är att i möjligaste
mån använda välkända svenska leverantörer
eller importörer. Detta säkerställer att
leverantören är bekant med svenska och
europeiska regelverket gällande deras
produkter.

Woody Bygghandel AB har uppdraget att
leda, hjälpa och stödja de anslutna
delägarnas hållbarhetsarbete genom
utbildning, ledningssystem samt att sträva
efter att höja kompetensnivån även i
kundledet, ex genom utbildningar och
information.
Woodykedjans hållbarhetsarbete
kommuniceras till externa intressenter via
personalen samt skyltning i butikerna och på
hemsidan.
Resultatindikatorer för hållbarhetsarbetet finns
redovisade inom det certifierade
ledningssystemet. Där ingår det att följa upp
indikatorer för miljöprestanda från
Woodykedjans delägare.
En stor tillgång för vårt arbete med
miljöförbättringar är våra engagerade
delägare och deras personal som varje dag
ser till att hållbarhetsarbetet fungerar och
utvecklas.

Ytterligare åtgärd är att arbeta med
produktbedömningar från externa parter så
som BASTA och Byggvarubedömningen.
Dessa organisationer gör bedömningar av
byggprodukter som syftar till att fasa ut giftiga
ämnen från byggprodukter och hjälpa kunden
att göra hållbara val av produkter.
Risken att saluföra illegalt avverkat eller på
annat sätt olämpligt virke i träprodukter
hanteras bland annat genom krav på att
leverantörer har certifikat enligt FSC och eller
PEFC. FSC och PEFC är olika certifieringar
för ekologiskt och socialt ansvarsfullt
skogsbruk.
Genom att utbilda personal till certifierade
träexperter ökar vi även kompetensen kring
vår mest sålda råvara. Det gör att vi föreslår
rätta produkter och hanterar dem korrekt på
våra anläggningar.
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