
Åtgärder 
mot 
arbetslivs
kriminalitet
– Så stävjar vi fusket i bygg 
och anläggningsbranschen 



Bygg- och anläggningsbranschen ska vara attraktiv, sund och 
 säker. Som arbetsgivarorganisation kommer Byggföretagen aldrig 
acceptera att människor far illa på grund av slarv, fusk eller rent 
brottsliga handlingar. Vår bransch kan bättre.

Därför är sund konkurrens ett av våra prioriterade fokusområden.
Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet 
drabbar hederliga företagare som följer lagar och regelverk. 

Byggföretagen representerar cirka 4 000 av ungefär 100 000 bygg-
företag i Sverige. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar 
över hela landet. Vi vill vara de schyssta byggarna som tar ansvar 
för samhällsutvecklingen. 

Byggföretagen kommer aldrig kunna stoppa allt fusk - men vi gör 
allt vi kan för att stoppa fuskarna. I den här skriften berättar vi om 
vilka åtgärder som genomförts för att komma till rätta med lyck-
sökare som inte har i branschen att göra. Vi stakar även ut riktningen 
för  vägen framåt. 

Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder. 

Schyssta byggare tar ansvar 
för samhällsutvecklingen

Catharina Elmsäter-Svärd
vd Byggföretagen“Vår bransch kan bättre.”
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Behovet av nya bostäder, arbetsplatser och vägarna däremellan är i 
grunden bra för Sverige. Tillväxt innebär fler jobb och mer skatte-
intäkter. Men det finns en baksida. Att mycket har behövt byggas på 
kort tid skapar möjligheter för lycksökare som inte har i bygg- och 
 anläggningbranschen att göra. 

Det är skillnad på byggare och byggare. Vi ser tyvärr hur exploate-
ringen av arbetskraft förblir ett stort problem hos den oseriösa delen 
av bygg- och anläggningsbranschen.  Byggföretagen är särskilt 
 bekymrande över problemen med arbetslivskriminalitet och arbets-
kraftsexploatering, där i första hand utländsk arbetskraft drabbas. 
Vi ser också hur så kallade hängavtal tecknade direkt mellan enskilt 
företag och fackförbundet Byggnads putsar fasaden åt kriminella. 

För att främja den sunda konkurrensen måste de schyssta företa-
gens position på marknaden försvaras. Kontrollverksamheten från 
våra myndigheter behöver förstärkas, utan att för den sakens skull 
lägga ytterligare bördor på seriösa byggare. Varje åtgärd som vidtas 
för att motverka fusk och skatteundandragande ska vara effektiv 
och proportionell. Kostnader med förslagen måste vägas mot den 
potentiella nyttan med åtgärden.

Att få bort oseriösa aktörer från branschen är en ödesfråga för att 
kunna bygga Sverige bättre.

Att få bort oseriösa 
aktörer är en ödesfråga

Byggföretagens medlemsföretag. 
Företag som godkänts som medlemmar i Byggföretagen, har kollektiv-
avtal samt har förbundit sig att respektera  gällande lagar och regler.

Oseriösa byggföretag. 
Företag som inte tar sitt arbetsgivaransvar 
eller respekterar gällande lagar och regler.

Hängavtalsbundna byggföretag. 
Företag som tecknat  kollektivavtal direkt med 
fackförbundet Byggnads.

Ansvarstagande byggföretag utan kollektivavtal. 
Företag som betalar skatt, pension, försäkring samt 
 respekterar lagar och regler.

Vara kvalitetsstämpeln för bygg- och anläggningsföretag 
verksamma på den svenska byggmarknaden.

Verka för att beställare i alla led av byggrelaterade tjänster 
ställer och följer upp krav som underlättar för seriösa företag 
att vinna upphandlingar.

Arbeta för att lagar och regelverk ska göra det lättare för 
myndigheter att hitta aktörer som struntar i lagar och regler.

Byggföretagen vill: Så ser bygg-och anläggningsbranschen  ut:
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Så arbetar
Byggföretagen:

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd är ledamot i 
den nationella delegation mot arbetslivskriminalitet som 
 regeringen tillsatt.  

Samlar aktörer i bygg och anläggningsbranschen kring en 
 gemensam agenda, gemensam vision och spelregler för Sund 
konkurrens.

Genomför det nationella projektet Sund konkurrens & schyssta 
byggen.  Projektet har lyfts fram som ett föredöme för samver-
kan mellan arbetsmarknadens parter. Tyvärr valde Byggnads, 
SEKO, Målarna och Elektrikerna att lämna samarbetet inför 
avtalsrörelsen 2023.

Skärpt medlemskriterierna i Byggföretagen genom att införa 
möjligheten att inaktivera medlemskap för medlemmar som 
befinner sig i pågående utredning eller domstolsprocess med 
koppling arbetslivskriminalitet.

Genomför arbetsplatskontroller i samverkan med medlems-
företagen. Syftet är bland annat att identifiera och åtgärda 
eventuella brister, samt att skapa faktaunderlag för index-
verktyg.

Arbetar intensivt med flera aktörer i branschen för att utveckla 
digitala systemstöd som underlättar arbetet med sund 
 konkurrens. Det handlar bland annat om indexverktyg & 
API-kopplingar och system för att kontrollera under-
entreprenörer. Digitalt tillgänglig myndighetsinformation 
är en viktig del i detta arbete.

Arbetar för att påverka regeringens arbete mot kriminalitet i 
byggbranschen genom opinionsbildning och konkreta förslag.

Verkat för att implementera byggbranschens eget system för 
 kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. 
Byggföretagen ställer krav på att våra medlemsföretag använder 
ID06. 

Verkat för lagstiftning om personalliggare. Bestämmelserna är 
 införda i Skatteförfarandelagen och innebär att alla som är på en 
byggarbetsplats och utför arbete ska finnas med i en personal-
liggare där det framgår vem man är, vem man  arbetar för och 
när man arbetat.

Bidragit till Byggmarknadskommissionen som den 25 januari 2022 
lanserade omfattande förslag på konkreta åtgärder för att komma 
till rätta med problem och brister i bygg- och anläggningssektorn.

Erbjuder medlemsföretagen utbildningar inom Byggbranschens 
utbildningscenter, certifiering inom BKMA och säkerhetsutbild-
ning vid Byggbranschens säkerhetspark för att säkra god arbets-
miljö, säkerhet och sund konkurrens.

Utvecklat en digital utbildning om sund konkurrens för anställda 
och företagare inom byggsektorn. Utbildningen är en del i vår 
 omfattande digitala kunskapsbank inom sund konkurrens. på

Arbetslivskriminalitet ska inte skyddas med sekretess. Nuvarande 
sekretessregler hindrar myndigheter att dela information med 
varandra. Därför driver Byggföretagen på för ökad transparens 
och kontrollmöjligheter.
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Vill du veta mer om hur Byggföretagen skapar en 
mer attraktiv, sund och säker bransch?

På byggforetagen.se finns mer information.

www.byggforetagen.se

Våra medlemmar har kollektivavtal, sätter säkerheten främst och 
respekterar lagar och regler. Vi vill ha en byggbransch  
med noll tolerans mot fusk och kriminalitet.

Byggföretagen samlar ca 4 000 seriösa bygg-, anläggnings- och 
 specialföretag. Våra medlemmar finns i alla storlekar och verkar   
över hela landet. 

Tillsammans bygger vi Sverige på schyssta grunder.

Det är skillnad på byggare 
och byggare.
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https://byggforetagen.se/vara-fragor/

