
Därför ska du anlita 

MEDLEMSFÖRETAG 
i Sveriges Byggindustrier

ANLITA EN SERIÖS ENTREPRENÖR
Medlemsföretagen inom Sveriges Byggindustrier arbetar för en attraktiv, sund och säker byggbransch. Som kund till 
ett medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier kan du ställa krav. Vi gör vårt allra bästa för att leva upp till dem. Här ser 
du våra fyra högst prioriterade verksamhetsområden. 

www.sverigesbyggindustrier.se

SUND KONKURRENS
• Sveriges Byggindustrier har nolltolerans mot 

alla former av fusk och svartarbete i byggbran
schen.

• Sveriges Byggindustrier uppmuntrar svenska 
myndig heter att granska byggbranschen för 
att hitta de företag som struntar i reglerna och 
därmed snedvrider konkurrensen.

• Sveriges Byggindustrier välkomnar bygg facken 
att jobba tillsammans med oss i frågan om 
svart arbets kraft för att säkerställa att endast 
behöriga personer verkar på våra byggarbets
platser.

• Sveriges Byggindustrier anser att det ska vara 
lätt att göra rätt, så att den sunda konkurren
sen kan stärkas och fungera.

ATTRAKTIVA KOLLEKTIVAVTAL
• Sveriges Byggindustrier står bakom den 

svenska arbets marknadsmodellen.
• I samverkan med fackförbunden arbetar  

Sveriges Byggindustrier för attraktiva och  
konkurrenskraftiga kollektivavtal.

• Sveriges Byggindustrier verkar för kollektiv
avtal som är enkla att tillämpa för branschens 
arbetsgivare med lösningar som gagnar både 
företag och medarbetare.

• För att trygga villkoren för medlemsföretagen 
och deras medarbetare arbetar Sveriges Bygg
industrier för att alla arbetsgivare i branschen 
ska teckna kollektivavtal.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
• Sveriges Byggindustrier anser att kompetens

bristen är ett hinder för medlemsföretagens 
expansion. 

• Sveriges Byggindustrier verkar för en attraktiv 
och inkluderande byggbransch som välkomnar 
medarbetare med varierande kön och etnisk 
härkomst. 

• Sveriges Byggindustrier arbetar för att fler ska 
söka sig till branschens yrkesutbildningar, både 
på gymnasie och högskolenivå.

• Sveriges Byggindustrier anser att det politiska 
målet om 25 procent kvinnor inom bygg och  
anläggningsbranschen till 2030 är en viktig 
signal.

SÄKERHET
• Sveriges Byggindustrier verkar för att alla ska 

komma hem efter en arbetsdag på våra arbets
platser. Vår vision är noll olyckor i byggbran
schen.

• Sveriges Byggindustrier arbetar för att öka 
medveten heten och kunskapen om säkerhets
frågor hos våra medlemsföretag och andra  
aktörer i byggprocessen så att olyckor före
byggs och förhindras. 

• Sveriges Byggindustrier stödjer medlems
företagens arbete för en trivsam och säker 
arbetsmiljö.  



Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier ska…

• agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling och 
inköp samt motverka otillbörlig påverkan, mutor, pris
samverkan, karteller, missbruk av marknadsdominans 
och olika typer av manipulation av anbud med syfte att 
snedvrida konkurrensen,

• föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner 
samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk brottslig
het och påverkan från illegal verksamhet,

• agera korrekt och inte bjuda på eller anordna resor, ge 
gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan 
granskas och redovisas öppet. Detta förhållningssätt 
gäller även vid mottagande av ovanstående.  
Norm givande är IMM:s Näringslivskod  
(www.institutetmotmutor.se/naringslivskod),

• i förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att 
principerna i denna uppförandekod ömsesidigt ska till
lämpas. Ingångna avtal ska följas och tillämpas korrekt,

• utföra uppdrag fackmässigt samt följa beslut från 
ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller beslut i 
domstol.

Alla medlemsföretag ska förbinda sig att följa förbundets 
uppförandekod. Den som är osäker på vad som är rätt  
eller fel, lämpligt eller olämpligt, kan vända sig till  
Sveriges Byggindustriers etikcoach. 
 Se  www.sverigesbygg industrier.se/uppforandekod

SVERIGES BYGGINDUSTRIERS UPPFÖRANDEKOD
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Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja branschens anseen
de genom att värna om god affärssed och kvalitet i byggandet. 
 För medlemskap i Sveriges Byggindustrier måste företaget 
uppfylla följande kriterier (gäller fr.o.m. 20180101, rev 20180418):

• Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de 
områden för vilka Sveriges Byggindustrier tecknar kollektiv
avtal.

• Alla företag i en koncern som har verksamhet för vilken an
slutning till förbundet kan ske ska vara medlemmar i Sveriges 
Byggindustrier.

• Företaget är ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag 
eller motsvarande (inte enskild firma). Utländskt företag har 
därutöver fast driftställe och filial i Sverige som är registrerad 
hos Bolagsverket och redovisar inkomstdeklaration i Sverige

• Företaget har en auktoriserad eller godkänd revisor alterna
tivt auktoriserad redovisningskonsult.

• Företaget är godkänt för Fskatt i Sverige. Företaget är 
momsregistrerat samt registrerat som arbetsgivare, och 
betalar in sociala avgifter (såvida det inte är ett holdingbolag 
i en koncern), i Sverige och/eller i det land där företaget har 
sitt säte.

• Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, 
suppleanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult har 
klanderfri vandel*.

• Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos myn
digheter.

• Företaget har uppgett korrekta uppgifter om antal anställda 
och lönesummor vid ansökan och åtar sig att under första 
kvartalet varje år uppdatera dessa uppgifter.

• Företag som omfattas av krav på årsredovisning med revi
sionsberättelse ska inte ha några allvarligare anmärkningar i 
sin revisionsberättelse under det senaste räkenskapsåret

• Företaget och dess företrädare åtar sig att  
 under de första sex månaderna som medlem i Sveriges 
Byggindustrier på egen bekostnad genomgå av förbundssty
relsen fastställd utbildning för att medlemskapet ska bestå, 
 betala fakturor avseende inträdes, medlems och service
avgift samt övriga fakturor för varor och tjänster från Sveri
ges Byggindustrier eller dess dotterbolag,  

  följa Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler,  
  följa Sveriges Byggindustriers och Svenskt Näringslivs  
 stadgar,  
  tillämpa Sveriges Byggindustriers uppförandekod,  
  tillämpa Sveriges Byggindustriers kollektivavtal,  
  tillämpa ID06 i enlighet med vid var tid gällande regler för  
 ID06 på alla arbetsplatser där företaget är verksamt,  
  delta i ett introduktionssamtal,  
  agera så att förbundets intressen inte skadas

• Företaget ska skicka in bolagsregistreringsbevis och övriga 
handlingar som Sveriges Byggindustrier begär för att kunna 
bedöma om företagets medlemsansökan kan beviljas eller 
inte eller om medlemskap kan bestå eller inte.

• Företaget ska säkerställa att de handlingar som skickas in 
till Sveriges Byggindustrier är riktiga och korrekta. Handlingar 
från annat land ska vara översatta till svenska eller engelska, 
granskade av Notarius Publicus och stämplade med apostille.

Vid förändringar av ägande eller styrelse hos medlemsföretag 
likställs detta med nyinträde och Sveriges Byggindustrier äger i 
sådana fall rätt att göra en prövning enligt de kriterier som gäller 
för antagande av nytt medlemsföretag.
 Förbundsstyrelsen kan medge undantag från kravet på att 
samtliga bolag i en koncern ska vara medlemmar om det finns 
särskilda skäl för det.
 Styrelsen gör en samlad bedömning av ansökan om med
lemskap i förbundet baserad på medlemskriterierna och vad som 
framkommer vid de undersökningar som görs av sökande före
tag. 
 Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste kontor  
eller medlemsadministrationen på medlem@sverigesbyggindu
strier.se, alternativt fyll i ansökan på www.sverigesbyggindu
strier.se/ansokanmedlemskap

* Med klanderfri vandel avses att personen uppträder professio
nellt och i enlighet med gällande lagar och regler samt sköter  
skatter, avgifter och ekonomi såväl privat som i de företag per
sonen är eller har varit verksam.

KRAV FÖR INTRÄDE 


