
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en 
ideell intresseförening där branschorganisatio-
ner inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli 
medlemmar. Föreningens verksamhet sköts av 
dess styrelse, Etiska Rådet.
 Föreningens huvudsakliga uppgift är att

•	 pröva anmälningar om överträdelser av 
Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler 
samt att i övrigt sätta fokus på etiska frågor 
inom sektorn. Anmälningar ska vara skrift-
liga. Anonyma anmälningar av principiell 
betydelse	kan	behandlas	om	Rådet	så	finner	
lämpligt,

•	 på eget initiativ pröva om medlem i till  
Föreningen ansluten organisation har brutit 
mot reglerna,

•	 aktivt bedriva opinionsbildning i etiska  
frågor som rör samhällsbyggnadssektorn,

•	 samarbeta med organisationer som Trans-
parency International (TI) – en internationell 
ideell organisation med syfte att motverka 
korruption.

Rådet avgör själv hur varje ärende ska beredas. 
Vad som under överläggningarna förekommer av 
skriftlig	eller	muntlig	art	är	konfidentiellt.
 Om	Etiska	Rådet	finner	att	en	medlem	har	
brutit mot de etiska reglerna ska styrelsen för 
den berörda organisationen underrättas om det. 
Rådets	beslut	publiceras	i	flertalet	bransch
tidningar.
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Medlemskap
Medlemskap i Föreningen kan erbjudas aktör 
inom samhällsbyggnadssektorn som vill verka 
för För eningens målsättning och som förbinder 
sig att följa Föreningens stadgar samt erlägger 
fastställd medlemsavgift. 

Information och kontakt
För ansökan om medlemskap, anmälan om miss-
tänkt brott mot de etiska reglerna, information 
om aktuella händelser och övrig information, se 
Etiska Rådets hemsida www.byggetik.se.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler 
Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler syftar 
till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att 
uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn 
utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. 
Reglerna ska leda till konkurrens och likabehand-
ling av företag eller annan aktör, oberoende av 
storlek. Reglerna ska också stimulera samhälls-
byggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets 
förväntningar på den goda organisationen, bl.a. 
avseende kvalitet, miljö- och arbetsmiljö.  
Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva 
efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar 
långsiktiga värden för kund och samhälle.
 För att följa efterlevnaden av dessa etiska  
regler	finns	Samhällsbyggnadssektorns	Etiska	Råd	
med en särskild instruktion.
 Se reglerna på omstående sida.

Medlemmar i Föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna,  
CM-Företagen, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Entreprenörföretagen, Målaremästarna, Svenska 

Teknik&Designföretagen (STD), Svensk Betong, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen.
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•	 Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska inte åta sig uppdrag 
som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt 
kan anses oacceptabelt från allmän synpunkt. Aktör ska verka 
för sund kon kurrens och iaktta god marknadsföringssed.

•	 Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag ska 
präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömse-
sidig respekt.

•	 Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska inta en strikt håll-
ning till s.k. kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av 
t.ex. otillbörliga gåvor eller resor.

•	 Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte anlita eller  
samarbeta med oseriösa aktörer. Så kallade svartjobb ska  
aktivt motverkas.

•	 Aktör inom samhällsbyggnadssektorn ska utföra sitt uppdrag 
fackmässigt och inom ramen för god affärssed. Alla uppdrag 
ska genomföras med sådan kompetens och sådana resurser 
som behövs för uppgiften.

•	 Aktör inom samhällsbyggnadssektorn får inte skada övriga 
parters eller kollegors anseende genom att opåkallat och utan 
saklig grund yttra sig kritiskt om deras förhållanden.

www.byggetik.se
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