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Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och 
arbets givarorganisation för bygg- och anlägg-
ningsföretag verksamma på den svenska bygg-
marknaden. Ca 3600 bygg-, anläggnings-  
och specialföretag är i dag medlemmar. 

Vårt uppdrag är att skapa gynnsamma villkor för med
lemsföretagen och deras medarbetare samt att ta ansvar 
som arbetsgivarpart på den svenska arbetsmarknaden. 
Detta innebär bland annat att teckna kollektivavtal med 
ett antal arbetstagarförbund. 
 Det innebär också att på olika sätt arbeta för en sund 
konkurrens där alla företag har samma förutsättningar 
att nå framgång. Sveriges Byggindustriers medlemsföre
tag vill ha enkla lagar och regler som är lätta att följa. 
Det ska vara lätt att göra rätt, så att den sunda konkur
rensen kan stärkas och fungera. Svartarbete och regel
fusk får aldrig löna sig. Därför behövs såväl utveckling 
och kontroll av gällande regelverk och verktyg som 
uppföljning och effektiva sanktionssystem. En sund 
konkurrens skapar rättvisa och attraktiva näringsvillkor 
för branschen och tryggare anställningar för medarbe
tarna.

BYGGBRANSCHENS KOLLEKTIVAVTAL 

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbets
givarorganisation eller arbetsgivare och en facklig orga
nisation. Avtalet reglerar löner och anställningsvillkor 
för medarbetarna. Det finns omkring 600 rikstäckande 
kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden.
 Arbetsgivare och medarbetare som omfattas av 
kollek  tivavtal får inte träffa egna överenskommelser som 
strider mot avtalet. 
 Våra fackliga motparter på yrkesarbetarsidan är 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) och 
Seko. För tjänstemännen i byggsektorn tecknar Sveriges 
Byggindustrier kollektivavtal med Ledarna, Sveriges 
Ingenjörer och Unionen.
 Sveriges Byggindustriers medlemsföretag omfattas 
automatiskt av våra kollektivavtal och får vid behov 
stöd och hjälp i samband med förhandlingar och  
tvister.
 

LOKAL FÖRANKRING OCH GEMENSKAP

Som medlem i Sveriges Byggindustrier ingår företaget 
i den lokala byggför e ningen och i ett riksomfattande 
nätverk. Här finns företag i alla storlekar men de flesta 
är små och medel stora, dvs med upp till ca 50 med
arbetare. Vid föreningsmöten, konferenser, seminarier 
och informationsträffar får medlemsföretagen tillfälle 
att utbyta erfarenheter och knyta värdefulla kontakter 
med andra byggare. 
 Är företaget verksamt i flera byggföreningsområden 
går det bra att vara aktiv i flera föreningar samtidigt. 
 Genom att ta aktiv del i föreningslivet har medlems
företaget möjlighet att påverka förbundets verksamhet 
och utveckling, både lokalt och nationellt. 
 Det högsta beslutande forumet är Byggstämman, 
som bland annat beslutar om organisationens verksam
het, inriktning och budget. Byggstämman, som hålls en 
gång om året, utser också förbundets styrelse.
  Sveriges Byggindustrier är en decentraliserad orga
nisation med lokal kontor i så gott som samtliga län. Det 
gör att vi har en stark lokal förankring med god känne
dom om marknaden där medlemmarna verkar. 

SVENSKT NÄRINGSLIV

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är också 
medlemmar i Svenskt Näringsliv. Här samverkar 50 
arbetsgivar och branschförbund för att driva övergri
pande företagsfrågor och områden som är viktiga för 
alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning 
och infrastruktur, se www.svensktnaringsliv.se.

Medlemskap i  
Sveriges Byggindustrier

Bygg- och anläggningsbranschen ska 
kännetecknas av samhällsansvar 
samt vara attraktiv, sund och säker – 
en framtidsbransch som ständigt  
utvecklas och har ett gott anseende.



VISION, MÅL OCH FOKUSOMRÅDEN

Sveriges Byggindustrier har fyra fokusområden:  
Attraktiva kollektivavtal, Sund konkurrens, Säkerhet 
och Kompetensförsörjning.

• HÅLLBARHET ska genomsyra alla våra fyra fokusom
råden. Bygg och anläggningsbranschen måste ta sitt 
ansvar för klimatet och arbeta för ett hållbart energi 
och resurseffektivt byggande med minimal negativ 
påverkan på miljö, hälsa och klimat. För att nå dit 
behöver vi medverka till satsningar på rätt kompetens, 
ökad kunskap och ny teknik, samt tydliga och förutse
bara regler och krav.

• DIGITALISERING är ett verktyg för att nå målen.  
Digi talisering omfamnar hela processen; idé – produk
tion – förvaltning. Konkret handlar det exempelvis om 
digitalisering av anbud, ritningar och logistiklösningar.

VISION:

Ett hållbart samhälls byggande i 
världsklass
• Det innebär att det vi bygger är ekologiskt, ekono

miskt och socialt hållbart, samt att livscykelkostna
derna är bland de lägsta i världen.

MÅL: 

En attraktiv, sund och säker  
byggbransch
• Bygg och anläggningsbranschen ska kännetecknas av 

samhällsansvar samt vara attraktiv, sund och säker – en 
framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett 
gott anseende.

FOKUSOMRÅDEN: 

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 kollektivavtal som 
är enkla att tillämpa för branschens arbetsgivare med 
lösningar som gagnar både företag och medarbetare.

• För att trygga villkoren för medlemsföretagen och de
ras medarbetare arbetar Sveriges Byggindustrier för att 
alla arbetsgivare i branschen ska teckna kollektivavtal.

Sund konkurrens
• Sveriges Byggindustrier har nolltolerans mot alla  

former av fusk och svartarbete i byggbranschen.
• 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 byggfacken att  
jobba tillsammans med oss i frågan om svart arbets
kraft för att säkerställa att endast behöriga personer 
verkar på våra byggarbetsplatser.

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

Säkerhet
• Sveriges Byggindustrier verkar för att alla ska komma 

hem efter en arbetsdag på våra arbetsplatser. Vår vision 
är noll olyckor i byggbranschen.

• Sveriges Byggindustrier arbetar för att öka medveten
heten och kunskapen om säkerhetsfrågor hos våra 
medlemsföretag och andra aktörer i byggprocessen så 
att olyckor förebyggs och förhindras. 

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

Kompetensförsörjning
• Sveriges Byggindustrier anser att kompetensbristen är 

ett hinder för medlemsföretagens expansion. 
• Sveriges Byggindustrier verkar för en attraktiv och in

kluderande 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 anläggnings
branschen till 2030 är en viktig signal.
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”Tack vare Sveriges Bygg-
industriers råd har vi kunnat 

undanröja olycksrisker som vi 
inte lagt märke till själva.”
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VAD KOSTAR DET ATT VARA MEDLEM?

Minimiavgift: 6.000 kr per år.  
Inträdesavgift: 4.000 kr.

Lönesumma1 Avgift2  (2019)
< 50 mkr 0,45 %
> 50 mkr  0,40 %
1  Total koncernlönesumma
2  Procent av den totala koncern lönesumman

Avgift till Svenskt Näringsliv
Avgiften för enskilda företag, och företag som ingår i 
koncerner med högst 250 anställda, uppgår till 0,081 
procent av den totala lönesumman. För företag med fler 
än 250 anställda är avgiften till 0,063 procent av den 
totala lönesumman. Minimiavgift 450 kr.

...DITT FÖRETAGS MEDLEMSAVGIFT
På www.sverigesbyggindustrier.se/
avgiftssnurra finns en räknesnurra som 
räknar ut avgiften för just ditt företag. 

Alla medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier 
kan ta del av ett stort antal förmåner som sparar 
både tid och pengar. Vi erbjuder både experthjälp 
och förmånliga rabatter. Några exempel:

• Rådgivning och stöd i kollektiv avtals och  
entreprenadjuridiska frågor samt arbetsmiljö/ 
säkerhet, bygglagstiftning m.m. 

• Hjälp med ackordsunderlag, uppgörelser och  
mätningar.

• Som medlem tillhör företaget frikretsen enligt 
MBL 38 §, dvs ett bolag som beställer tjänster 
av ett medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier 
behöver inte förhandla eller informera Bygg nads 
resp. Seko enligt MBL 38-40 §§. 

Spara pengar på medlemskapet
• Lägre premier på vissa försäkringar jämfört med 

hängavtal: För Foras omställ nings försäkring 
betalar medlemsföretag 0,3 procent i stället för 
0,6 procent, baserat på totala lönesumman för 
yrkes arbetare. För TRR Trygghetsrådet är avgif-
ten 0,3 procent i stället för 0,7 procent, baserat 
på företagets tjänste mannalöner.

• Förmånliga rabatter genom centrala inköps avtal 
för bl.a. entreprenad och personförsäkringar, 
mobiltelefoni, fordon, drivmedel etc. 

• Rabatt på utbildningar hos Entreprenörsskolan.

OBLIGATORISK FÖRSÄKRING FÖR  
YRKESARBETARE OCH TJÄNSTEMÄN 

Sveriges Byggindustriers medlemsföretag är enligt 
kollek tivavtal skyldiga att teckna följande försäkringar 
för sina medarbetare:

Yrkesarbetare

• AGS Avtalsgruppsjukförsäkring
• Avtalspension SAFLO
• FPT Föräldrapenningtillägg
• Omställningsförsäkring – omfattar Avgångsbidrag 

(AGB) och Omställningsstöd (TSL)
• TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstemän

• ITP Tjänstepension via Collectum. www.collectum.se.  
Företaget väljer pensionsplan ITP 1 och 2, eller  
enbart 1

• TGL Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän
• TRR Trygghetsrådet

Yrkesarbetare och tjänstemän

• TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Försäkringsavtal ska tecknas genom Fora, varifrån också 
blanketter rekvireras, www.fora.se, 08787 40 10. Vid 
frågor, kontakta gärna Finfa – www.finfa.se.

”Nu har vi mycket lägre mobil-
kostnader och kan lägga peng-

arna där de gör mer nytta.””Vi sparade in hela medlemsavgif-
ten bara på försäkringsrabatten!”

Räkna ut...
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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.institutet-
motmutor.se/naringslivskod),

Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja branschens anseende 
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 20190320):

• Företaget bedriver verksamhet i Sverige som innefattas i de 
områden för vilka Sveriges Byggindustrier tecknar kollektivavtal.
• 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 alternativt 
auktoriserad redovisningskonsult.
• Företaget är godkänt för F-skatt i Sverige. Företaget är moms-
registrerat samt registrerat som arbetsgivare, och har betalat in 
sociala avgifter för en heltidsanställning under minst sex månader 
(såvida det inte är ett holdingbolag i en koncern), i Sverige och i 
det land där företaget har sitt säte.
• Ägare med avgörande inflytande, styrelsens ledamöter, supp-
leanter, VD och revisorer eller redovisningskonsult har klanderfri 
vandel*.
• Företaget har inte restförda skatter och avgifter hos 
 myndigheter.
• 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 ska ha minst en årsredovisning utan några allvarligare 
anmärkningar i sin revisionsberättelse eller utlåtande från auktori-
serad redovisningskonsult under det senaste räkenskapsåret.
• Företaget och dess företrädare åtar sig att 
- under de första sex månaderna som medlem i Sveriges Bygg-
industrier på egen bekostnad genomgå av förbundsstyrelsen 
fastställd utbildning för att medlemskapet ska bestå,
- betala fakturor avseende inträdes-, medlems- och serviceavgift 
samt övriga fakturor för varor och tjänster från Sveriges Bygg-
industrier eller dess dotterbolag, 

• i förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att prin-
ciperna i denna uppförandekod ömsesidigt ska tillämpas. 
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

- 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 medlem-
skap i förbundet baserad på medlemskriterierna och vad som 
 framkommer vid de undersökningar som görs av sökande företag. 

Vill du ansöka om medlemskap, kontakta närmaste regionkontor 
eller medlemsadministrationen på medlem@sverigesbyggindu-
strier.se, alternativt fyll i intresseanmälan.

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

KRAV FÖR INTRÄDE 
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MEDLEMSSERVICE / KONTAKT

Den löpande servicen till dig som medlem lämnas i 
första hand av våra lokalkontor, men självklart står 
hela organisationens expertis till ditt förfogande. 
 Medlemsnyheter skickas till dig varje vecka via 
mejl och på medlemswebben ByggPlatsen hittar du 
både medlemsinformation och förmånliga erbjudan-
den.
 Kontaktuppgifter till samtliga med arbetare och  
kontor finns på www.sverigesbyggindustrier.se. 
Frågor kan också mejlas till info@sverigesbyggindu-
strier.se.


