
Kunskap och insikt leder till förändring

Ett lagligt och lämpligt agerande kräver kunskap om de 
lagar och regler som omger oss som företagare. Bakgrund, 
branschkultur, erfarenhet, tradition etc påverkar också vårt 
beteende. För att öka kunskapen om rådande lagstiftning 
och vad som är lämpligt eller inte erbjuder Entreprenörs-
skolan inom BI medlemsutbildningar över hela landet (även 
företagsinternt). Entreprenörsskolan erbjuder också en 
interaktiv utbildning, som t.ex. kan användas som stöd och 
diskussionsunderlag inom företagen. Läs mer på  
www.sverigesbyggindustrier.se/kurs 

Uppförandekod
 FÖR MEDLEMSFÖRETAG I SVERIGES BYGGINDUSTRIER

Sveriges Byggindustriers uppförandekod  
för lagligt och lämpligt agerande
Sveriges Byggindustrier (BI) arbetar på flera olika sätt för att hålla rent framför egen dörr och skapa 
en sund och hederlig byggbransch fri från olagligt och olämpligt agerande. Därför har vi infört en  
uppförandekod för alla de 3400 företag som är medlemmar i BI. Medlemskapet ska vara ett signum 
för ordning och reda, för ett rätt och riktigt agerande. Från och med den 1 juni 2014 är uppförande
koden ett av kriterierna för medlemskap i förbundet. Avsteg från eller underlåtelse att agera i  
enlighet med uppförandekoden kan, som yttersta konsekvens, utgöra grund för uteslutning.

Etikcoachen ger råd och stöd

Det kan trots allt dyka upp kniviga situationer då det kan 
vara svårt att bedöma vad som är ett korrekt agerande.  
Därför har BI tillsatt en etikcoach med uppgift att ge med-
lemsföretagen råd och stöd i affärsetiska frågor. Givetvis har 
etikcoachen tystnadsplikt. Kontakta etikcoachen via mejl på 
etikcoachen@sverigesbyggindustrier.se eller telefon  
08-698 58 16. 

Uppförandekodskommittén

Förbundsstyrelsen har utsett följande personer att utgöra 
Sveriges Byggindustriers Uppförandekods kommitté:

Ordförande: Thomas Håkanson
Suppleant: Anette Frumerie
Ordinarie ledamot: Roger Linnér
Suppleant: Anders Göransson
Ordinarie ledamot: Jonas Steen
Suppleant: Gunnar Hagman 

Sekreterare och föredragande: Malin Nilsson, koncernjurist.

Anmälan till uppförandekodskommittén

Den som anser sig direkt berörd av ett oetiskt agerande 
från ett medlemsföretag inom BI kan göra en anmälan 
till BI:s uppförandekodskommitté. Anmälan skickas till 
Uppförandekodskommittén, c/o Sveriges Byggindustrier, 
Box 5054, 102 42 Stockholm alt. till uppforandekoden@
sverigesbyggindustrier.se. Kommittén prövar inte anonyma 
anmälningar. Kommitténs beslut skickas till anmälaren och 
berört medlemsföretag. Beslutet kan därutöver, med beak-
tande av god sed och omsorg om de berörda, publiceras på 
BI:s hemsida under rubriken ”Uppförandekodsärenden”.
 Ytterligare information kommer att finnas på  
www.sverigesbyggindustrier.se/uppforandekod

BI:s Uppförandekod. Medlemsföretagen ska…

• Agera för sund konkurrens vid anbud, upphandling 
och inköp samt motverka otillbörlig påverkan,  
mutor, prissamverkan, karteller, missbruk av mark-
nadsdominans och olika typer av manipulation av 
anbud med syfte att snedvrida konkurrensen.

• Föra korrekt redovisning av ekonomiska transaktio-
ner samt motverka svartarbete, övrig ekonomisk 
brottslighet 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 förhåll-
ningssätt gäller även vid mottagande av ovanstående. 
Normgivande är IMM:s Näringslivskod,  
www.institutetmotmutor.se/naringslivskod.

• I förhållandet till kund och leverantör tydliggöra att 
principerna 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.
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