
Social hållbarhet och sund 
konkurrens

Den sociala hållbarheten under byggprocessen

”Vi har nolltolerans mot alla former av fusk 
och svartarbete i byggbranschen”



oFilm om arbetet med Fokusområde Sund 
konkurrens

oSund konkurrens – en ödesfråga för branschen, 
en utmaning för norra Sverige

oAktuellt inom sund konkurrens i Byggföretagen 
och runt omkring oss



Forum för sund konkurrens och schyssta byggen

Ansvarstagande

Forum för sund konkurrens 2021 on Vimeo

https://vimeo.com/showcase/8949831


Sund konkurrens i bygg- och
anläggningsbranschen betyder att inga aktörer
får konkurrensfördelar genom att bryta mot 
lagar och de gemensamma spelregler som
gäller i branschen, på den svenska
arbetsmarknaden och i det svenska samhället

Vad innebär sund konkurrens i byggsektorn?

Säkerhet
Arbetsmiljö

Kvalitet

Legitimitet och 
attraktivitet

Kompetensförsörjning

Branschutveckling



Bygg och anläggningssektorn – vilka finns där?

BF- medlemmar
Byggföretagen 3700 företag, 110 000 
anställda,
Systerorganisationer 12000 företag, 90 000 
anställda 

Företag utan KA
Betalar skatt, pension, 

försäkring

Hängavtal med 
Byggnads

12000 företag med ca 30 000 anställda

Ojusta, icke socialt 
ansvarstagande  
arbetsgivare utan 
kollektivavtal
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Vad lockar oseriösa aktörer till byggsektorn?

Attraktiv bransch - Mycket pengar i rullning, stort behov av kompetens, brister i kontroll och 
uppföljning

Ett av världens mest utbyggda trygghetssystem för rättvis lön och goda arbetsvillkor, 
försäkringar, lönegarantier och välfärd till alla. 

Krångliga regelverk, bristande transparens och hård sekretess – många kryphål

Branschens behov av en internationell marknad utmanar 2020 - CPI - Transparency.org

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/svk


Några nycklar till sund konkurrens

Kunskap och kompetens Regelefterlevnad Ansvarstagande

Driva affärer mot schyssta aktörer Agera vid behov och använda 
de verktyg som finns

Sekretesslättnader för ökad 
transparens och kontroll



Gemensamt ansvar för sund konkurrens 

Regelefterlevnad
o ID06-systemet utvecklas
o Bolagsdeklaration eller motsvarande
o Arbetsplatskontroller införs - Bankinitiativet
o Krav på uppföljning och kontroll
o Söktjänster för schyssta affärer

Kunskap och kompetens
o Kunskapsbanken – vägledning, verktyg, 

kompetensutveckling, pedagogiska redskap

Ansvarstagande
o 12 arbetsgivare och fack i samverkan kring agenda för 

sund konkurrens
o Rätt från mig – kontroll och uppföljning i alla beställarled
o Politiska åtgärder - myndighetsinsatser



Det ska löna sig 
att vara schysst!
• Har kollektivavtal.
• Följer lagar och avtal.
• Sätter säkerheten främst.
• Har ID06-kort
• Har skrivit under uppförandekoden 
• Är med och bygger välfärd och bidrar med jobb.



Schysst bygge – enkel standard för sund konkurrens
• Officiell märkning av byggarbetsplatser som 

uppfyller uppställda krav för sund 
konkurrens

• Samverkan mellan Byggföretagen (sund 
konkurrens, säkerhet, arbetsmiljö) och ID06

• Självcertifiering sker efter framtagen 
checklista för ett schysst bygge

• Byggbranschens säkerhetspark utvecklar 
stationer för sund konkurrens



• Online-utbildning tas fram inom ram för BUC

• Bottnar i tidigare framtaget kunskapsmaterial

• Klar 2021/2022

• Beslut om utbildningens dignitet tas av förbundsstyrelsen

• Kan också erbjudas till externa parter

Utbildning för sund konkurrens

Ansvarstagande



• Samtliga affärsbanker i Sverige börjar kravställa på sund 
konkurrens i kreditprocessen

• ID06 tar fram verktyg för kontroll och uppföljning –
Bolagsdeklaration, föranmälan av UE, checklista för 
arbetsplatskontroll, auktorisering av kontrollbolag

• Startar i vår 

• Byggföretagen och Byggherrarna bidrar med kunskap och 
vägledning – bankerna äger bankinitiativet

• Sätter tryck på beställare (byggherrar) att kontrollera och följa upp 
ställda krav för sund konkurrens

• Tydliga villkor och rättvisa spelregler – vägledning och information 
till medlemsföretag

Bankinitiativet 
Ökade krav på byggherreansvar - verktyg för ökad kontroll och uppföljning 

Ansvarstagande

1. Krav på Ido6 kort - identifiering 
på arbetsplatsen

2. Krav på föranmälan av UE

3. Endast entreprenörer som 
sköter sina skatter och avgifter 
ska anlitas – krav på kontroll av 
UE, exempelvis 
bolagsdeklaration

4. Låntagare ska kunna 
genomföra fysiska 
arbetsplatskontroller i syfte att 
säkerställa att ID06-systemet 
inte kringgås



• Myndigheternas regionala samordningsuppdrag – åtta 
myndigheter och arbetsmarknadens parter – startar i bygg 
och anläggning

• Tillsätter delegation mot arbetslivskriminalitet, samt ny 
myndighet och ökade resurser

• Frågan om lättad sekretess för ökad kontrollmöjlighet – ett 
hinder som kräver lösning

Regional myndighetssamverkan i hela landet

Ansvarstagande

 Umeå 
Uppsala 
Stockholm 
Örebro 
Linköping 
Göteborg  
Malmö 

Åtgärdskommissionens uppdrag
• Ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av 

att lagar och avtal följs blir fler, effektivare och 
hur det ska finansieras

• Formulera gemensamma krav gentemot 
politiken och dess beslutsfattare

• Kommissionen ska ledas av en oberoende 
samtalsledare

• Arbetet ska påbörjas senast den 1 december 
2021 och vara klart senast
den 30 juni 2022.



Systematisk kontroll – implementering av befintliga 
verktyg – kunskapsbanken 



Forum för sund konkurrens och schyssta byggen 
den 20 okt

Ansvarstagande
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