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Om rapporten 
Detta är Wiklunds första hållbarhetsrapport och avser verksamhetsåret 2020/2021. Den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL 6 kap 12§). 

Det finns idag inget krav på att företaget/koncernen ska göra en hållbarhetsrapport utifrån 
de kriterier som finns i ÅRL. Hållbarhetsarbetet är prioriterat inom Wiklunds och vi har därför 
valt att redogöra för våra intressenter hur vi på många sätt bidrar till en mer hållbar värld. 

Styrelsen för Wiklunds har vid undertecknandet av årsredovisningen även godkänt 
hållbarhetsrapporten.  
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Wiklunds  
Wiklunds är ett privatägt logistikföretag med verksamhet främst i Stockholm och Uppsala län. Företaget är 
certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

 

 

  205 
Medarbetare 

 

  160 
Tunga fordon & 

Entreprenadmaskiner 

 

  6 
Logistikcenter & 

Anläggningar 

        
Affärsidé 

Erbjuda hållbara logistiklösningar till fastighets- och byggbranschen som förenklar och minskar miljöpåverkan 

    Etablerades 

1923 
och innehar trafiktillstånd sedan 

1925 

  

 

Drygt 

2500 
kunder/årligen 

  

Antal order per år 

108 000 
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Ljuspunkter i ett utmanande år 
Även om Wiklunds har påverkats av den globala pandemin har vi haft ett spännande år med 
flera ljuspunkter. Här följer ett axplock av några glimtar: 

Solenergi  
Wiklunds har under många år 
köpt grön el till anläggningarna. 

Nu har Wiklunds tagit ett nytt 
kliv och i augusti 2020 blev företagets egna 
solcellspark på huvudkontoret i Järfälla klart. 

  Biogasdrivna fordon 

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut 
lägst klimat- och miljöpåverkan.  

Under verksamhetsåret har vi ökat vår 
investering i fler biogasdrivna fordon för att nå 
våra klimatmål.  

Läs mer på sidan 18   Läs mer på sidan 17 

        Hållbart samhällsbyggande 
Nationella initiativet Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Färdplanen för bygg- 
och anläggningssektorn sätter upp konkreta mål för att nå en klimatneutral värdekedja. Wiklunds samverkar 
och deltar i färdplansarbetet. 
Läs mer på sidan 9    
    

Spårbarhet farligt avfall 
From 1 november 2020 ska alla verksamheter som 
hanterar farligt avfall rapportera in antecknade 
uppgifter om avfallet till avfallsregistret hos 
Naturvårdsverket.  

Wiklunds kan erbjuda tjänsten rapportering farligt avfall 
vilket innebär att vi säkerställer att rapportering sker 
med korrekt data i rätt tid.  

  MoLNeT 

I april 2021 etablerade vi vår första avancerade 
mobila logistikcentral i staddelsutvecklings-
projektet Barkarbystaden i Järfälla. 

MoLNet innehar den senaste innovationen av 
mobila lösningar för byggbranschen. Den 
levererar smidighet och enkelhet med kontroll på 
logistik och ökad säkerhet. 

Läs mer på sidan 19   Läs mer på sidan 16 
    

ProMate 

Under våren 2021 lanserade vi vårt nya logistikverktyg för byggbranschen. Vårt tidigare 
wPlan Kalender och wPlan Lager har nu utvecklats till ett system, ProMate. 

ProMate är ett smidigt och kostnadseffektivt systemstöd för optimering av logistik och 
resurser.  
Läs mer på sidan 10 

    
Kompetensutveckling  
Kompetens hos våra medarbetare är viktig, både för 
individens och Wiklunds utveckling och framgång.  

Genom systematisk uppföljning av kunskapskrav och 
med digitala hjälpmedel har vi genomfört flera 
utbildningar trots rådande pandemi. 

  Avfallsredovisning  
Wiklunds hjälper kunder och tillika avfalls-
producenter med cirkulära materialflöden och 
strävan att uppnå EU:s avfallsmål.  

Vi rapporterar resultat av avfallssortering och 
uppkomna avfallsmängder. 

Läs mer på sidan 14   Läs mer på sidan 19 
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Vi gör logistik enkelt och hållbart 
Alla arbetar vi på ett eller annat sätt med logistik, vilket har en avgörande roll i 
företagsutveckling och lönsamhet. Flöden av varor och information blir allt mer omfattande, 
komplexa och affärskritiska. Det kräver utveckling, innovativa lösningar och ständiga 
förbättringar för att skapa en hållbar värld.  

Logistiska utmaningar i byggprojekt 
Vi lever, bor och arbetar i miljöer som är under ständig utveckling. Städerna förändras genom att nya 
stadsdelar utvecklas, gamla rivs ner och byggs upp och förtätning sker. Var fjärde transport sker till 
en byggarbetsplats där mer än hälften kommer oplanerade eller kommer vid fel tid. Detta leder till 
förseningar, trängsel, säkerhetsrisker samt onödig miljöpåverkan. De logistiska förutsättningarna ser 
olika ut för varje projekt och påverkas också av det är många inblandade aktörer i värdekedjan. Att 
planera, leda och kontrollera materialflöden är en avgörande framgångsfaktor för framtidens 
byggprojekt. Fortfarande sker dessvärre logistik utifrån ett stuprörstänk. 

Vi tror därför att man behöver tänka om! Logistiken kräver ett helhetstänk där utgångsperspektivet 
tar avstamp i vilka hållbarhetsmål som ska uppnås. Wiklunds har med sin mångåriga erfarenhet 
utvecklat lösningar och arbetsmetoder för att ta sig an komplexa logistikutmaningar som bidrar till ett 
hållbart samhällsbyggande. Vi ser helt enkelt till att logistik är enkelt!  

Smart logistik är hållbart 
Låt mig beskriva några exempel där hållbarhetsfrågan kopplad till logistik fått vara i centrum.  

Under senaste åren har vi blivit specialister på att hantera logistiken till ombyggnationer och 
renoveringar av sjukhus. Sjukhusverksamheten kräver full operativ drift med tillgänglighet dygnet runt 
och fri framkomlighet för akutsjukvård och ambulansinfarter. I kombination med tuffa tidplaner, buller 
och säkerhet för tredjeman ställer det höga krav på alla inblandade aktörer. Wiklunds har i projekten 
Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus genomfört leveransplanering, samlastning av 
byggmaterial och kontroll vid inleverans. I och med detta har vi lyckats optimera logistiken av tung 
och intensiv byggtrafik på ett enkelt, hållbart och säkert sätt.  

Ett annat exempel är ombyggnationen av kvarteret Sergel på 86 000 kvm. Ett komplext projekt mitt i 
Stockholm city intill Sveavägen och Sergels torg där ca 70 000 personer passerar dagligen. 
Rivningsfasen medförde optimering av 6 000 byggtransporter samtidigt som trafiken i området skulle 
flyta på normalt, handeln skulle ha öppet som vanligt, boende och besökare i området skulle 
påverkas så lite som möjligt. Wiklunds logistikentreprenad säkerställde en hög leveranssäkerhet, 
framkomlighet och säkerhet för tredjeman. 

Stockholms högsta bostadshus Norra Tornen (Helix & Innovationen) var ett 
annat utmanande projekt. Två torn över 100 meter höga skulle uppföras på 
en liten yta i tätort med svårigheter för inleverans av byggmaterial och 
borttransport av avfall. Vi kunde genom leveransprecision, effektiv 
materialhantering och samordning minimera antalet transporter såväl till – 
på – som från platsen. 

Wiklunds tar ansvar 
Vi arbetar för att skapa en hållbarhet i vår verksamhet och där 
igenom också bidra till att våra kunder uppnår sina 
hållbarhetsmål. Mer om hur vi gör detta och våra utmaningar 
kan du läsa om i denna hållbarhetsrapport.  
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Samverkan är nyckeln för en hållbar framtid 
Wiklunds är en aktör i framkant, som aktivt bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. För att vi 
ska vara långt framme i utvecklingen krävs en prestigelöshet och lyhördhet, vilket präglar 
hela företaget. Vi inspireras och utmanas hela tiden av våra intressenter, vilket är en tydlig 
framgångsfaktor. 

Våra viktigaste intressentgrupper är: medarbetare, kunder, leverantörer/samarbetspartners, 
myndigheter och ägare. 

Medarbetare 
Varje anställd hos Wiklunds fyller en viktig funktion. Engagemanget hos våra medarbetare är en viktig 
faktor när våra kunder utvärderar hur väl Wiklunds har bidragit till projektets logistik- och avfallsmål. 
Hög kompetens i kombination med korta beslutsvägar och en snabb förmåga att anpassa oss, 
säkerställer att vi kan ge våra kunder svar och lösningsförslag på hur miljöarbetet kan genomföras 
säkert och effektivt.  

Kunder 
Wiklunds är ett entreprenörsdrivet företag med stort kundfokus. Affärsmodeller ska alltid stäva mot 
att möta kundernas nuvarande och framtida behov och mål. 

Genom en nära dialog med våra kunder säkerställer vi att Wiklunds kan få vara en naturlig del i 
arbetet med att utveckla kundernas miljöarbete på många olika sätt. I flera uppdrag levererar vi 
tjänster för hela värdekedjan och alla aktörer inom olika byggskeden. Vi kan således se projektets 
helhet och utmaningar på flera plan, varefter vi kan göra anpassningar för att säkerställa att varje 
process fungerar och det övergripande målet uppnås. 

Varje år genomförs en kundundersökning för att samla in en övergripande bild av kundernas 
uppfattning om oss. Stort fokus i undersökningen är kopplade till de ledord som ska efterlevas – 
Service, Enkelt, Kompetens och Säkerhet. Kunduppföljningen ger även svar på användarens 
upplevelse kopplat till beställning och utförande, samt input om behov av förbättringar.  

Leverantörer och samarbetspartners 
Wiklunds strategi är att ha ett nära samarbete med leverantörer som är bäst inom sitt område. 
Genom strategiska samarbeten vill vi uppnå en hög leveransnivå till slutkund, som även är 
marknadens mest kostnadseffektiva, säkra och miljömässiga. 

Utveckling sker kontinuerligt och är kopplade till Wiklunds långsiktiga affärsplan. Särskild fokus i 
nuvarande plan är cirkulära flöden av resurser. För att omställningen ska vara genomförbar behövs 
leverantörer med samma perspektiv och förmågor för att säkerställa att det sker i praktiken. 

Likväl som vi ska vara en attraktiv leverantör till våra kunder, ska vi vara en attraktiv kund för våra 
leverantörer och samarbetspartners. 

Myndigheter 
Wiklunds verksamhet innefattar flera tjänster och områden som kräver tillstånd och anmälan. Dessa 
områden regleras och följs upp av myndigheter, varpå en öppen och transparent dialog är viktig. 
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Ägare 
Wiklunds ägare har långsiktiga mål att vi som aktör ska vara i framkant gällande ny teknik och 
lösningar för att ge våra kunder konkurrensfördelar och miljövinster. En omställning till grön teknik 
och drivmedel ligger i fokus hos vår ägare. 

Intressentdialog 
Våra intressenter är personer och grupper som vi är beroende av för att kunna uppnå våra mål.  
Genom ett nära samarbete och en tät dialog säkerställer vi att fånga upp och identifiera våra 
intressenters viktigaste hållbarhetsfrågor.  

Intressenter Forum för dialog Viktiga hållbarhetsfrågor Ledning och styrning 

Medarbetare 
Medarbetarsamtal 
Produktions- och personalmöten 
Intern utbildning, kommunikation 
och dialog 
Arbetsmiljökommitté och 
förbättringsarbete 

Trivsel 
Säker arbetsmiljö 
Företagskultur och ledarskap 
Kompetensutveckling 
Jämställdhet och mångfald 
Friskvård och förmåner 

Frågorna hanteras inom våra HR 
processer. 

Kunder Avtals- och avstämningsmöten 
Beställningar 
Leveranser och utförande av 
uppdrag 
Kunduppföljning (NKI-
undersökning) 

Leveransprecision och -säkerhet 
Hållbara produkter och tjänster 
Säker arbetsmiljö 
Hög kompetens och erforderliga 
behörigheter 
 

Frågorna hanteras inom våra 
marknads- och försäljnings-
processer. 

Leverantörer och 
samarbetspartners 

Upphandling och avtalsmöten 
Personliga möten och platsbesök 
Leverantörsuppföljning 

Hållbara produkter och tjänster 
Samverkan 
Affärsetik och långsiktiga affärer 

Frågorna hanteras inom våra 
inköpsprocesser. 

Myndigheter Tillståndsförfarande 
Rapportering 
Tillsyn 

Ansvarsfull och hållbar verksamhet 
Egenkontroll 
Kunskap och transparens 

Frågorna hanteras inom våra 
kvalitets- och miljöprocesser. 

Ägare 

 

Ägardirektiv 
Styrelsemöten 
Personliga möten 

Lönsamhet och utveckling 
Hållbara produkter och tjänster 
Ansvarsfull och attraktiv 
arbetsgivare 

Frågorna hanteras inom våra 
ledningsprocesser. 

Väsentlighetsanalys 
Väsentlighetsanalysen är en metod för att identifiera vilka frågor inom hållbarhetsområdet som är 
väsentliga för företaget. Den baseras på en sammanställning av intervjuer med nyckelpersoner, 
enkätsvar från identifierade intressentgrupper, interna utredningar och lagkrav på 
hållbarhetsområdet. 

 

Hög väsentlighet Emissioner          Energianvändning        Avfall och farligt avfall         Cirkulära materialflöden 

Service och leveranssäkerhet        Kompetensutveckling           Säker arbetsmiljö            Digitalisering     

Medelhög 
väsentlighet 

Inköp och delningsekonomi            Mänskliga rättigheter          Mutor och korruption               

Biologisk mångfald            Naturområden               

Motverkande av korruption 

Vi har ett ansvar i förhållanden till kunder, leverantörer och andra intressenter att aktivt verka för ett 
långsiktigt hållbart affärsklimat och därmed accepterar vi inga oegentligheter i våra samarbeten. 
Wiklunds strategi är att arbeta med regionala aktörer och därmed har vi en direkt närhet, vilket 
förenklar samarbete, uppföljning och kontroll. Vi tar ansvar för vår leverantörskedja genom bland 
annat leverantörsgranskningar, ansvarsfulla inköp och uppföljning utifrån vår livscykel.  



OMVÄRLD OCH MARKNAD 
 

9 │ WIKLUNDS HÅLLBARHETSRAPPORT 

Hållbara lösningar värdesätts allt mer  
Med ökat fokus på den gröna omställningen och en gemensam vilja att få till en verklig 
förändring ser vi att många aktörer går från ord till handling och tar flera steg närmare en 
mer hållbar bygg- och anläggningsbransch.  

Hållbart samhällsbyggande 
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Branschen har 
hittills inte klarat av att hantera de utsläpp som byggbranschen direkt eller indirekt medverkar till. Det 
finns behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelse olika val i bygg- och användningsskedet har 
för miljön.  

Förändring och ambitiösa arbeten inom byggbranschen är på 
gång genom bland annat initiativet ”Färdplan för ett fossilfritt 
Sverige”. Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i 
klimatomställningen. Målsättningen är att branschen ska vara 
fossilfri till år 2045. Arbetet med färdplanen för bygg- och 
anläggningssektorn har samlat många nyckelaktörer i 
värdekedjan. Wiklunds har ställt sig bakom färdplanerna för såväl Åkerinäringen som Bygg- och 
anläggningssektorn och arbetar gemensamt med kunderna för att nå målet. 

Fastighetsägare har börjat ta ett större ansvar för byggnadens hela livscykel och beräkna 
klimatavtrycket. Fler fastighetsägare har i större uträckning än tidigare valt att certifiera fastigheterna 
enligt några av de certifieringssystem som erbjuds på marknaden idag. Certifieringarna medför att 
byggentreprenören måste uppfylla bl.a. energi- och miljökrav för att få betalt för utfört arbete. Vanliga 
certifieringar är Svanen för bostäder och BREEAM eller LEED för kontorsfastigheter. I och med 
certifieringskraven ställs även högre krav på Wiklunds förmåga att leverera hållbara tjänster. Genom 
bra förståelse och samarbete med kunden kommer målsättningarna att uppnås.  

Marknadsläget 
Bostadsbrist råder i Sverige. Det saknas fortfarande 70 000 bostäder. Urbaniseringen skapar en 
jämn tillströmning av nya innevånare i ABC-län, många av dessa utan fast bostad. Bostadsbyggarna 
vill få till politiska beslut för att påskynda utbyggnaden, vilket har resulterat i vissa förenklingar i 
byggprocesserna. Under senare tid har byggföretagen tvingats ställa om och bygga bostäder med 
enklare standard då köpkraften har minskat framförallt hos den yngre befolkningen. Ekonomiska 
åtstramningar så som amorteringskrav har skapat en obalans i tillgång och efterfrågan. 

Stor konkurrens 
Konkurrensen är stimulerande och delvis stor. Inom Wiklunds respektive tjänsteområden möter vi 
utmanande konkurrens, vilket bidrar till att vi driver utvecklingen framåt. Konkurrensen är tydligt 
kopplat till operativa delar i Wiklunds utbud, t.ex. bygglogistik, kranbilstjänster, transporter och 
avfallshantering.  

Genom att vi har en hög kompetens och ett nära samarbete med våra kunder, kan vi paketera 
tjänsterna till en helhetslösning och därmed skapa flera nyttor och mervärden som bidrar till våra 
kunders utveckling.  
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Bilden nedan förklarar delar av helhetslösningen: 

 

Digitalisering 
Under senare år har den digitala utvecklingen gjort genombrott inom bygg- och transportbranschen 
och nya digitala hjälpmedel lanseras konstant och skapar nya möjligheter för branschen.  

Wiklunds har valt att positionera sig som en aktör 
som ligger i framkant gällande digitala lösningar. 
Allt från logistikplanering till fakturering är 
digitaliserade för att förenkla och 
kostnadseffektivisera för våra kunder. 

Lanseringen av leveransplaneringssystemet 
ProMate genomfördes under 2021 och nyttjas 
redan i flera byggprojekt. Systemet är 
användarvänligt och bidrar till bättre planering 
och kontroll av materialhantering, vilket leder till 
förbättrade logistikflöden, lägre miljö- och 
produktionskostnader.  

Kunder som mellanlagrar byggmaterial på Wiklunds logistikcenter kan direkt i systemet välja de kolli 
och artiklar som ska levereras ut med just-in-time leveranser. Möjligheten med systemet är att det 
även kan användas för att följa upp antal transporter, körda km, drivmedel och Euroklasser. 
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Smart logistik och hållbara lösningar 
Vår affärsidé är att erbjuda hållbara logistiklösningar till fastighets- och byggbranschen som 
förenklar och minskar miljöpåverkan. Vårt hållbarhetsarbete är en del av affärsplanen och 
styrs genom mål och vårt ledningssystem. 

Ledningssystem 
Arbetssätt och rutiner har växt fram från att bolaget startades 1923. I slutet av 1990-talet började vi 
bygga upp ett dokumenterat ledningssystem för kvalitet och kort därefter byggde vi ut 
ledningssystemet så att det även omfattade miljö och arbetsmiljö. Wiklunds verksamhet och 
ledningssystem är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vårt ledningssystem för arbetsmiljö är inte 
certifierat, men följer AFS (2001:1) Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Vårt bidrag till de globala målen 
Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 
flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

Även om målen är satta på global nivå så är det viktigt för oss som bolag att analysera hur vi kan 
bidra till målen och bryta ner dem till relevanta mål för oss och våra intressenter. Störst positiv 
påverkan bedöms verksamheten ha på följande mål:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa och 
säkerhet 

 

Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en 
arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för 
alla våra medarbetare. 

 

Läs mer på sidan 14 

 

 

Vi bygger kompetens hos våra medarbetare för att skapa 
bättre hälsa och välbefinnande. 

 

Läs mer på sidan 15 

 

 

Vi strävar efter att vara en jämställd arbetsplats där alla 
medarbetare har samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter. 

 

Läs mer på sidan 16 

3 God hälsa och välbefinnande 

4 God utbildning för alla 

5 Jämställdhet 
13 Bekämpa klimatförändringarna 

12 Hållbar konsumtion och produktion 

11 Hållbara städer och samhällen 
7 Hållbar energi för alla 



HÅLLBARHETSSTYRNING 
 

12 │ WIKLUNDS HÅLLBARHETSRAPPORT 

Miljö och klimat 

 

    

Vi bidrar till en grön omställning genom att vara engagerade 
och involvera oss i ett tidigt skede i planering och 
projektering av nya byggnader och 
stadsdelsutvecklingsområden.  

Läs mer på sidan 17 

 

    

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår prestanda och 
reducera klimatpåverkan genom att bl.a. optimera och 
effektivisera logistiken, använda förnyelsebar energi. 

 

Läs mer på sidan 18 

 

 

Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi 
behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen. Vi bidrar till 
den gröna omställningen genom att öka materialåtervinning 
och återanvändning. 

Läs mer på sidan 19 
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Hög säkerhet och attraktiv arbetsgivare 
En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Wiklunds. Vi ska med 
motiverade, välutbildade medarbetare i kombination med god teknik förebygga skador och 
ohälsa i arbetet.  

God hälsa och välbefinnande 
Vi tror att en av grunderna för att skapa en god hälsa och välbefinnande är att ha en 
trygg anställning och en av våra strategier för att uppnå detta är att ha egenanställd 
personal. Våra medarbetare ska veta och känna att vi vill ha en långsiktig relation där vi 
tillsammans kan utvecklas för att skapa ett högt engagemang och tillit till bolaget. 

Många av våra medarbetare har arbetat i företaget under många år, vilket vi ser som en styrka och 
resultat av vårt arbete. 

God hälsa och välbefinnande kommer genom att arbeta proaktivt. Genom att erbjuda 
friskvårdsbidrag, subventionerade luncher och hälsoundersökningar ger vi alla våra medarbetare 
förutsättningarna till att leva ett hälsosamt liv.  
När hälsa eller välbefinnande inte finns ger vi stödet till våra medarbetare genom att erbjuda gratis 
sjukvård och stöd via företagshälsovården. Vi tror att hållbarhet handlar om att se till hela livet, mår 
våra medarbetare bra, så presterar de bra.  

Vi verkar för trygga och säkra arbetsplatser 
En grundförutsättning för att kunna prestera är att känna sig säker och ha en bra arbetsmiljö. Vi vill 
att alla våra medarbetare och de som arbetar med oss ska ha en säker arbetsmiljö, utan risk för att 
skadas eller att bli sjuk på jobbet.  

Majoriteten av våra medarbetare arbetar med uppgifter där de löper stor risk att utsättas eller utsätta 
andra för allvarliga olyckor. I en värd där allt går snabbare arbetar vi med att förenkla och förtydliga 
den mest relevanta informationen för att nå alla våra medarbetare.  

Ett av våra övergripande mål i vår affärsplan är säkerhet. Genom att uppmana alla våra medarbetare 
att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor skapar vi en säkerhetskultur där vi kontinuerligt 
kan identifiera risker, följa upp incidenter och vidta åtgärder. Ett steg i att möjliggöra denna 
rapportering var att vi 2020 implementerade IA-systemet (Informationssystem om arbetsmiljö). 

En av våra aktiviteter för att skapa en säker arbetsmiljö är att alla våra fordon innehar alkolås, oavsett 
lastbil eller tjänstebil. För att uppnå en hög säkerhet sker utvecklingen av personlig skyddsutrustning 
och arbetskläder i samarbete med personalen, vilket även resulterar i att våra medarbetare 
uppskattar och förstår vikten av att använda den.    

 Goda exempel  

  

 

Campus Albano – säkerhet för 3:e man 

I samband med framtagningen av logistikplanen för 
Campus Albano gjorde vi en riskobservation utifrån 3:e 
man. Vi såg att det fanns en mycket hög olycksrisk där 
transporterna till byggområdet skulle korsa en cykel- 
och gångväg. Tillsammans med Akademiska Hus togs 
därefter ett beslut om att leda om cykel- och gångväg. 
Detta ledde till ökad säkerhet för tredje man och en 
säkrare transportväg för samtliga transporter till 
projektet.  
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Våra möjligheter och utmaningar 
En av våra utmaningar är att större delen av våra medarbetare befinner sig i ständig rörelse i ett 
fordon eller ute på byggarbetsplatser. Vår utmaning med det är att nå ut med information och 
kommunikation.  

Vår verksamhet befinner sig i både transport- och byggbranschen, vilket är två sektorer med flest 
allvarliga olyckor. Vi kommer därmed alltid behöva arbeta aktivt för att höja säkerhetskulturen. 
Styrkan vi har är att vi är en platt organisation med snabb förändringstakt och att vi ständigt arbetar 
för att förenkla för våra medarbetare utan att tumma på säkerheten. 

God utbildning  
Vi är övertygade om att investeringen i att utbilda vår egen personal skapar ett högre 
värde, lönsamhet och engagemang i slutänden.  

Genom att bygga kompetensen hos våra medarbetare förstår de hur de ska bidra, 
skapa en hög servicenivå och säkerhetstänk.  

I ett samhälle där informationsmängden konstant ökar jobbar vi med att minska ner på informationen 
genom att skapa korta Nano-utbildningar, på så sätt når vi ut med den viktigaste kunskapen till våra 
medarbetare. Utbildningsinsatserna sker återkommande för att påminna och repetera och få till ett 
förändrat och förbättrat beteende och med ny kunskap. 

Trots en utmanande pandemi med förhållningsregler om att minimera det fysiska mötet har vi lyckats 
ställa om till ett digitalt lärande för att upprätthålla behörigheter och lagkrav.  

 Goda exempel  

  

 

NanoLearning – enkel kompetensutveckling 

Kunskap är färskvara och forskningen visar att de 
viktigaste faktorerna för inlärning är repetition, reflektion 
och förstärkning av kunskap över tid.  

Lärande är inget som sker en gång om året. Det krävs en 
kontinuerlig kompetensutveckling för att kunskapen ska 
stanna kvar. Med våra NanoLearningskurser kan vi 
maximera inlärningen, höja medvetenheten och undvika 
informationsöverflöd. 

Några av de kurser våra medarbetare har fått tagit del av 
under verksamhetsåret är: IT-säkerhet, Farligt avfall, 
Introduktion nyanställd och Nödlägen. 

Våra möjligheter och utmaningar 
Utöver våra egna verksamhetskrav är en av utmaningarna att bygga medarbetarnas kompetens 
utifrån våra samarbetspartners och intressenters krav. Då vi befinner oss i både transport- och 
byggbranschen har vi en komplexitet eftersom vi behöver se till båda dessa områden och leva upp till 
de lag- och branschkrav som finns, samt kompetenser som tar oss två steg framåt. 

Vi behöver även kommande år koppla våra kompetenser och utbildningar tydligare till affärsplanen 
och medvetengöra våra medarbetare om deras påverkan på företaget.  
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Jämställdhet 
Jämställdhet handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att 
uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för 
kvinnor och män inom samhällets olika områden. 

Wiklunds garanterar rättvisa anställningsvillkor och möjligheter för alla personer, utan urskiljning eller 
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Vi arbetar för att skapa ett inkluderande klimat där alla våra medarbetare behandlas på ett 
respektfullt sätt. På arbetsplatsen tolereras inte våld, hot, hotfullt beteende, trakasserier, 
förolämpningar och liknande. Wiklunds accepterar inte barnarbete eller ofrivilligt arbete i sin 
verksamhet. 

Wiklunds stödjer och respekterar internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter. 
Wiklunds bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och 
korrekt uppträdande.  

 Goda exempel  

  

 

Vi arbetar för jämställdhet i företaget 

Vi tror på och främjar en jämn könsfördelning inom alla 
positioner, från medarbetare, chefer till företagsledning. En 
balanserad könsfördelning ger bättre arbetsplatskultur och 
ökad förmåga att se saker ur ett bredare perspektiv. 

Vi är verksamma i en mansdominerad bransch och arbetar 
aktivt med att rekrytera kvinnor. Idag är 15% av de 
anställda kvinnor (vilket är betydligt högre än 
branschsnittet) och Wiklunds företagsledning 
representeras av 43% kvinnor.  

 

Våra möjligheter och utmaningar 
Transportbranschen är fortfarande rejält mansdominerad, men vi ser en tydlig positiv förändring i 
branschen. Ett förbättrat språk och bemötande har skapat positiva effekter på arbetsklimatet, vilket 
gynnar företagets lönsamhet.  

Vår utmaning framåt blir att jobba aktivt för att attrahera och rekrytera fler kvinnor till branschen, 
samt att vidareutveckla vårt arbete med normer och värderingar.
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Några steg närmare klimatneutralitet 
Den globala uppvärmning och klimatförändringarna är vår tids största miljö- och 
säkerhetsfråga. Vi arbetar aktivt för att alla våra tjänster inom en snar framtid blir 
klimatneutrala och hållbara.  

Hållbara städer och samhällen 
Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets klimatpåverkan ur 
ett livscykelperspektiv. Det hållbara samhället behöver, förutom att hantera den redan 
existerande klimatkrisen, ställa om till fossilfrihet och samtidigt ta hänsyn till faktorer 

som social hållbarhet och biologisk mångfald. I det hållbara samhällsbyggandet inkluderas allt från 
stads- och samhällsplanering, energi, material, transporter till bygg- och rivningsverksamheter. 

Genom att bli involverad i ett tidigt skede kan Wiklunds vara med och påverka utformningen och ge 
maximala förutsättningar för både byggherrar och byggentreprenörer för att producera bostäder och 
kommersiella lokaler i ett område med många aktiva aktörer samtidigt. Delningsekonomiska 
affärsmodeller växer fram där entreprenörerna enbart betalar för sin del av lösningen och att 
skalfördelar uppstår genom en gemensam målbild. 

Wiklunds arbetar aktivt för att optimera och effektivisera logistiken. Genom att vi arbetar nära kunden 
och har god förståelse för de logistiska utmaningarna i olika byggskeden kan vi bistå i planering och 
utformning av hållbara logistikösningar. Detta kan innefatta bl.a. att byggmaterial levereras till våra 
logistikcenter för mellanlagring, där vi kan säkerställa att byggmaterialet förvaras och hanteras på ett 
hållbart sätt. Utifrån leveransplan eller avrop sker koordinering och samlastning av material för att 
levereras just-in-time till kund. För att minska tung och intensiv byggtrafik kan returtransporter ske i 
samordning med planerade leveranser.  

 Goda exempel  

  

 

Barkarbystaden – samlastning och förbättrad 
framkomlighet i stadsdelsutvecklingsområde 

Med vår mobila logistikcentral MoLNeT kan vi med enkla 
medel säkerställa en kontrollerad logistik på det enskilda 
bygg- eller stadsbyggnadsprojektet. Sedan våren 2021 
använder Järfälla kommun MoLNeT i projekt 
Barkarbystaden. Logistiklösningen innefattar bl.a.  kontroll 
och styrning av alla inkommande leveranser till stadsdels-
utvecklingsområdet. Logistikcentralen har den senaste 
tekniken gällande digitala skärmar, övervakningskameror, 
nätverk, leveransplaneringssystem (ProMate) och drivs 
delvis av solenergi. 

 

Kv Banken – samlastning byggmaterial till projektet 
och returtransport på samma resa 

Skanska Sverige har gett Wiklunds förtroendet att lagra, 
samlasta och leverera just-in-time allt byggmaterial till 
projekt Kv Banken i Västertorp. Projektet har utvärderat 
logistiklösningen och resultatet visar på tydliga 
produktions-, säkerhets- och miljöeffektiviseringar.  
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Våra möjligheter och utmaningar 
En av våra största utmaningar är att få kunden att förstå och se nyttan med helhetslösningar i en 
värld där många logistikaktörer konkurrerar i en sektor med pressade priser. Vi ser dock en möjlighet 
med att marknaden växer och ökat fokus på den gröna omställningen.  

För att uppnå en hög fyllnadsgrad vid materielleveranser krävs en logistikoptimering och samlastning 
mellan flera projekt och arbetsplatser. Samnyttjande av resurser är idag en av våra utmaningar pga. 
pressade tidplaner och avsaknaden av den gemensamma planeringen och miljönyttan. 

Hållbar energi för alla – Bekämpa klimatförändringen 
Global tillgång till modern och förnybar energi är en förutsättning för att 
kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom 
fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa 

och inkluderande ekonomisk tillväxt. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer 
från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. 

Transporter orsakar klimatförändringar, lokala luftföroreningar, buller och trängsel. Transportsektorn 
står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige i dag. Transportsektorn har som mål att bli 
fossilfri till år 2030. För att nå målet krävs färre och kortare transporter, en övergång från fossila 
drivmedel till hållbara biodrivmedel eller el, samt mer energieffektiva transportslag, motorer och 
körsätt.  

Investering i CO2-reduktion 
Wiklunds yrkesmässiga transporter utförs i huvudsak i ABC-län och den årliga körsträckan är drygt 
120 varv runt jorden. Transporterna utgör en betydande del av vårt fotavtryck, varpå vi arbetar aktivt 
med att förbättra vår prestanda och reducera påverkan på hälsa och miljö. 

Sedan juli 2018 köper vi CO2-reduktion från vår huvudleverantör för drivmedel. Detta sker enligt 
massbalansprincip, vilket kan liknas med elmarknaden där köpare av grön el stödjer produktionen av 
förnybar energi men behöver nödvändigtvis inte få grön el i sina eluttag. Tack vare vårt gröna val 
uppnår vi en hög CO2-reduktion på samtliga av våra transporter. Vår investering under 
verksamhetsåret 2020/2021 gav en CO2-reduktion upp till 85% på diesel, vilket motsvarar en 
användning av förnyelsebart drivmedel på ca 97%. 

Biogas finns här och nu 
Biogas är ett förnybart bränsle som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Biogas bidrar till en 
mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi genom att effektivt ta hand om organiskt avfall och omvandla 
det till energi och samtidigt återföra växtnäring till marken. Biogas har en växthusgasminskning på 
87% jämfört med fossil bensin och diesel, samt en kraftig reduktion av kväveoxider och partiklar. 

Wiklunds har i dagsläget 11 biogasdrivna fordon i drift och strategin är att öka antalet tunga 
gasdrivna fordon i vagnparken. 

Klimatbonusbilar 

Sedan hösten 2020 tillåter tjänstebilspolicyn endast förmånsbilar som är berättigade statlig 
klimatbonus (enligt SFS 2017:1334), s.k. klimatbonusbil. För att säkra att dessa fordon kan optimera 
körningen på el har 12 laddpunkter installerats på vår anläggning i Järfälla. Sedan dess har antalet 
laddhybrid- och elbilar i tjänstebilsparken ökat. 
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Wiklunds användning av förnyelsebara drivmedel och CO2-reduktion för samtliga yrkesmässiga 
transporter (utgående från WTW-värden för resp. drivmedel): 

 
 Goda exempel  

   Skanska Rental – biogasdrivna fordon 

Wiklunds har ett långsiktigt samarbete med Skanska 
Rental och tillsammans har vi utökat fordonsflottan med 
fyra biogasdrivna fordon. Skanska Rental har 
målsättningen att ta stora kliv i arbetet med att bli en grön 
uthyrare. Uppföljning kring CO2-bersparingar sker 
kontinuerligt och samarbetet har stärkt Skanska Rentals 
miljöprofil på marknaden. 

 

 

 

Producent av förnyelsebar energi – solceller  
Wiklunds har under flera år köpt grön el till 
anläggningarna. Nu har Wiklunds tagit ett nytt kliv och i 
augusti 2020 blev företagets egna solcellspark på 
huvudkontoret i Järfälla klart. Under det första året i drift 
har Wiklunds producerat 95 000 kWh förnyelsebar energi.  

 

Våra möjligheter och utmaningar 
Fordonsbranschen genomgår just nu ett teknikskifte och omställning av transportsystem. Eldrivna 
fordon ses som långsiktigt hållbara lösningar och teknikutvecklingen av helelektriska lastbilar har tagit 
fart. Under 2021 har Wiklunds även testat och utvärderat helt elektrifierade tunga lastbilar. 
Begränsningen ligger i nuläget på batterikapaciteten och den ökade tjänstevikten som påverkar 
lastförmågan. 
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För att uppnå en effektiv omställning måste politiska beslut och styrmedel främja rätt kombination av 
drivmedel. Biogas är idag den enda hållbara investeringen för de transporter vi utför. En osäkerhet är 
EU-kommissionens beslut om den gröna taxonomin som kräver nollutsläpp av koldioxid för 
miljöfordon från 2026. 

Transportbranschen har goda förutsättningar för att snabbt ställa om till att bli fossilfri. Wiklunds ser 
det som helt avgörande att vara en del av omställningen för att säkra en hållbar framtid och bibehålla 
företagets konkurrenskraft. 

Hållbar konsumtion och produktion 
Omställningen till en cirkulär ekonomi har en stor potential att minska 
resursanvändningen och är ett verktyg för att nå dels miljö- och klimatmålen, dels de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Cirkulära materialflöden 
Återvinning av resurser till nya råvaror och återanvändning är en förutsättning för ett resurseffektivt 
samhälle med minskad klimatpåverkan och värnande om den biologiska mångfalden. Wiklunds 
säkerställer att avfallshierarkin tillämpas i affärsverksamheten. Vi arbetar aktivt med kunder och 
leverantörer för att sätta nya mål för att minska mängden avfall och öka återanvändnings- och 
återvinningsgraden. Samtidigt ökar ständigt kunskapen kring återvinning av olika typer av avfall och 
material, med särskilt fokus på att utveckla nya återvinningslösningar och kundanpassade tjänster. 

Behandlingen av allt insamlat avfall (exkl. farligt avfall, el-avfall och specialavfall), som Wiklunds 
transporterat från kund till avfallsmottagare, har resulterat i följande fördelning enligt avfallshierarkin:  

 

Avfallsredovisning 
Det blir allt viktigare att kunna ta fram tillförlitlig avfallsstatistik och se förändringar för att kunna nå 
uppsatta mål. Statistiken är en förutsättning för att kunna välja de mest lämpliga åtgärderna för en 
cirkulär ekonomi.  

Vi hjälper våra kunder med uppföljning av avfallshanteringen på sina arbetsplatser. Redovisningarna 
visar om målsättningar uppnås gällande källsortering och avfallsmängd, vilket inom byggsektorn 
vanligtvis följs upp enligt kg/m2 BTA (bruttototalarea). Under verksamhetsåret har vi skickat ut totalt 
3077 st. avfallsrapporter till våra kunder. 
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Spårbarhet och rapportering av farligt avfall 
Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det innehåller eller består av ämnen som har farliga 
egenskaper. En ny avfallsförordning trädde ikraft 1 augusti 2020 och i den har kraven på att föra 
anteckningar om en verksamhets farliga avfall utökats, dels för att Sverige behöver bättre spårbarhet 
av det farliga avfallet och dels för att uppfylla EU:s lagstiftning inom avfallsområdet.  

Från och med 1 november 2020 ska alla verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera in 
antecknade uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Wiklunds 
agerar ombud för ett flertal kunder (avfallsproducenter) i rapporteringen till avfallsregistret och under 
verksamhetsåret har Wiklunds utfört 470 rapporteringar. Utöver detta har Wiklunds även rapporterat i 
egenskap av transportör och insamlare. 

 Goda exempel  

  

 

Magasin X – samlastning byggmaterial och 
plaståtervinning i fokus 

I Vasakronans projekt Magasin X i Uppsala har Wiklunds 
ansvarat för reduktion av transporter genom en 
samlastningslösning av byggmaterial. Wiklunds har 
levererat flera tjänster på projektet med målet att optimera 
logistikflödet och uppnå branschens tuffaste miljömål. 
Extra fokus har lagts på plast till återvinning genom ett 
forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att kartlägga 
mängd och typ av plast inom ett byggprojekt i Uppsala. 
Förändrade inköpsrutiner och dialog med material-
leverantörer är några exempel på aktiviteter som har 
genomförts.  

 

Campus Albano – reduktion av transporter genom 
strategisk avfallshantering och samlastning 

Wiklunds hjälper Svenska Bostäder och Akademiska Hus 
att utveckla ett campusområde i norra Stockholm. För att 
nå en hög sorteringsgrad av avfallet inom stadsbyggnads-
området har all insamling utförts i mindre behållare, som 
sedan förflyttats och omlastats på en strategisk placerad 
checkpointyta. Detta har resulterat i en hög material-
återvinningsgrad samt att ca 10% av det totala 
transportflödet inom området har reducerats.   

Våra möjligheter och utmaningar 
I EU:s reviderade avfallsdirektiv är fokuset stort på ökad materialåtervinning och minskad deponering 
och förbränning. Detta är förenligt med Wiklunds arbetssätt och ambitioner. Nya lagkrav om 
källsortering av byggavfall och kommande krav på klimatdeklarationer på nya byggnader kommer att 
leda till större efterfrågan på uppföljning och redovisning. Vi ser det som en stor möjlighet eftersom vi 
redan idag både har data och kompetens inom området, samt att våra mål och vidareutveckling av 
vår verksamhet stödjer nya tjänster inom cirkulär ekonomi. 

Utmaningar inom avfallsområdet är nyutvecklade materialkomplexa byggprodukter, dvs. produkter 
som är sammansatta eller sammanblandade av fler olika materialslag. Dessa byggprodukter har ofta 
goda materialegenskaper i produktion och drift, men kan utgöra ett hinder eller försvåra material-
återvinningen. För att uppnå hållbara byggmaterial krävs samverkan mellan alla aktörer i hela 
värdekedjan. 
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Wiklunds Åkeri AB 
Gullivervägen 3 
176 77 Järfälla 

08-505 956 00 

info@wiklunds.se  
wiklunds.se 
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