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K-Fastkoncernens vision är att vara en av Nordens största aktörer på bygg- och 
hyresmarknaden. För att nå dit måste vi alla bidra med ett ansvarsfullt, 
förtroendeskapande och transparent uppförande. Efterlevnad av principerna i denna 
uppförandekod är väsentlig när vi väljer vilka vi samarbetar med.  

Vi vill säkerställa att K-Fastkoncernens starka företagskultur genomsyras av 
ansvarsfullt beteende gentemot hyresgäster, kunder, medarbetare, aktieägare, 
leverantörer, myndigheter och övriga intressenter i vår omvärld.  

Denna uppförandekod gäller alla medarbetare och bolag inom K-Fastkoncernen.  
Som komplement till vår uppförandekod finns ett antal interna policyer, vilka 
fördjupar vår syn på viktiga områden som inkluderar arbetsmiljö, hållbarhet, 
antikorruption och börsregler. 

Hässleholm i december 2021 

Jacob Karlsson 
VD & koncernchef 

 

 

Om uppförandekoden 
Samtliga medarbetare i koncernen ansvarar för att följa uppförandekoden och leva efter dess andemening. 
Som medarbetare har du ett personligt ansvar för dina handlingar. Varje medarbetare bör aktivt söka och ta 
till sig information i frågor som regleras av uppförandekoden. 
 
Koncernchefen är dokumentägare och ansvarar för uppförandekoden. I respektive affärsområde/funktion/ 
region ansvarar högsta chef för uppförandekoden och dess implementering. Det är varje chefs ansvar att tillse 
att uppförandekoden iakttas inom sitt ansvarsområde. 
 
K-Fastkoncernen utvärderar årligen verksamhetens risker i vilken relevanta hållbarhetsfrågor, inklusive 
mänskliga rättigheter, ingår. K-Fastkoncernens uppförandekod revideras regelbundet och fastställs av  
K-Fast Holding AB:s styrelse. 
 
Definitioner 
K-Fastkoncernen eller koncernen avser samtliga bolag som ägs till 50 procent eller mer, direkt eller indirekt, 
av K-Fast Holding AB (publ). 

Medarbetare är den som utför arbete som anställd eller inhyrd och som därmed representerar  
K-Fastigheters och K-Prefabs verksamhet.    

Med evighetsperspektiv 
kommer ansvar.  
K-Fastkoncernen är engagerad i 
alla delar, från val av etablering 
och de första kontakterna kring 
markanskaffning, via egen 
standardiserad och industriell 
produktion och byggnation till 
långsiktigt ägande och 
förvaltning. 
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VARFÖR HAR VI EN UPPFÖRANDEKOD? 

Att verksamheten i alla bolag inom K-Fastigheter och K-Prefab, tillsam-
mans K-Fastkoncernen, bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för 
koncernens långsiktiga framgång. Lagar, krav och förordningar ska följas 
av alla individer och bolag. Det är en självklarhet. Så varför behövs också en 
uppförandekod? 

Attityder, kultur och värderingar är svåra att styra genom formella krav. Inom  
K-Fastkoncernen är vi angelägna om att berätta vad vi står för, så att medarbetare, 
hyresgäster, kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter ska veta hur vi ser på 
arbetsmiljö, affärsetik, arbetsvillkor, hållbarhet och socialt engagemang. Uppförande-
koden tydliggör våra värderingar och syftar till att vägleda samtliga medarbetare i den 
dagliga verksamheten.  

K-Fastkoncernen har antagit en separat uppförandekod för leverantörer som anger de 
förväntningar koncernen har på sina samarbetspartners. 

K-Fastkoncernens uppförandekod baseras på de tio principerna i FN:s Global Compact, 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och 
mänskliga rättigheter, Byggföretagens uppförandekod och andra regelverk som bolag 
inom K-Fastkoncernen följer genom medlemskap och andra åtaganden. 

 

 

 

  



 

K-Fast Holding AB / Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm / org. nr: 556827-0390 

4 

HJÄLP ATT GÖRA RÄTT 

Chefer och medarbetare ska alltid föregå med gott exempel och alla har ett ansvar att 
följa riktlinjerna i denna uppförandekod som en naturlig del av sitt arbete. 

Om du står inför ett dilemma i ett beslutsfattande kan du använda beslutsmallen enligt 
nedan. 

BESLUTSMATRIS 
Frågor           Nej   Vet inte – tveksam           Ja 

 
• Är det lagligt? 

 
• Är det acceptabelt 

med tanke på vår 
uppförandekod? 
 

• Kan jag försvara 
detta offentligt i 
media? 
 

• Skulle det kännas OK 
att förklara beslutet 
för kollega, familj eller 
chef? 

 

 

Gör det inte, 
handlingen kan  
få allvarliga 
konsekvenser 

 

 

Be om 
vägledning,  
hjälp eller råd 
innan du går 
vidare 

 

 

Gå vidare  
i ditt beslut 

Överträdelser av uppförandekoden tas på allvar och kan leda till rättsliga påföljder 
och/eller arbetsrättsliga åtgärder. Vid misstankar eller handlingar som bryter mot 
uppförandekoden så kan information lämnas till närmaste chef eller annan i respektive 
bolags ledningsgrupp alternativt anonymt till HR-avdelningen. Det finns även möjlighet 
att slå larm om oegentligheter, så kallad visselblåsning (”whistleblowing”) på fler sätt, se 
mer info på sidan 9. 

Koncernen bedriver sin verksamhet utifrån värderingar som innefattar respekt för de 
internationellt erkända mänskliga rättigheterna. 

K-FASTIGHETERS VÄRDERINGAR 

Långsiktig: Vi har ett evighetsperspektiv i allt vi gör. I alla relationer (externa och 
interna) arbetar vi effektivt och långsiktigt för att vara ett lönsamt, framgångsrikt och 
hållbart bolag. 

Nytänkande: Vi är nyfikna och öppna för nya idéer och fokuserar på att finna 
lösningar. Vi tar initiativ och vågar prova nya saker – och lär av misstagen. Att utgå från 
att ”allt är möjligt” gör att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet och erbjudande 
till hyresgäst och kund. 
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Omtänksam: Se till helheten, ta ansvar för dina uppgifter, var uppriktig och utveckla 
din egen skicklighet. Våra relationer bygger på arbetsglädje och lojalitet. Se till hela 
teamets behov och ta hand om varandra. Som ledare involverar du dina medarbetare 
och använder allas kompetens och engagemang. I vårt dagliga arbete söker vi de mest 
effektiva lösningarna, vilket inkluderar kostnadsmedvetenhet, säkerhetskultur och sunt 
förnuft. 

HÄLSA, ARBETSVILLKOR OCH SÄKERHET 

K-Fastigheter och alla våra medarbetare håller alltid säkerhet, kvalitet, miljö och 
leverans högt på agendan. Vi har en positiv människosyn i vår relation med varandra 
och samarbetar tillsammans mot gemensamma mål för att uppnå mervärde för våra 
hyresgäster, kunder, bolag och alla våra medarbetare. 

Ingen ska bli sjuk eller skadad till följd av sina arbetsuppgifter. Alla medarbetare ska 
trivas, behandlas rättvist och respektfullt oavsett exempelvis kön, religion, ålder eller 
sexuell läggning och ha möjlighet att påverka innehållet i sitt arbete. Alla medarbetare 
har föreningsfrihet.  

K-Fastkoncernen har nolltolerans mot all form av kränkande behandling och 
medlemskap/aktiviteter i organisationer som är antidemokratiska, rasistiska, 
våldsbenägna eller på annat sätt förknippade med brottslighet. 

K-Fastkoncernen följer gällande regler avseende anställningsålder. Ingen form av 
tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av hot eller bestraffning är tillåten. 

K-Fastkoncernen kräver att leverantörer följer FN:s konvention för mänskliga 
rättigheter, har ett systematiskt med arbetsmiljöarbete och följer gällande kollektivavtal 
eller andra nationella regler för att säkerställa rättvisa arbetsvillkor.  

Alla som vistas på arbetsplatser inom K-Fastkoncernen, medarbetare, underentrepre-
nörer och besökare, ska följa tillämpliga ordnings- och skyddsregler.  Detta inkluderar 
att följa de rutiner som finns för en viss arbetssituation och använda den skyddsutrust-
ning som föreskrivs. Alla medarbetare har både rättighet och skyldighet att stoppa 
arbetet om olycksrisk förekommer. Givetvis är det förbjudet att vara påverkad av 
alkohol eller droger på våra arbetsplatser. 

LAGAR, FÖRESKRIFTER OCH REGLER 

Alla medarbetare inom K-Fastkoncernen ska följa tillämplig lagstiftning, föreskrifter, 
branschstandarder, avtal och policyer. Det är alltid de strängaste kraven som gäller. 

Som medarbetare är det ditt ansvar att känna till gällande krav för ditt arbete och sätta 
dig in i information som behövs för ett korrekt utförande. 
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AFFÄRSPRINCIPER & ETIK 

Vi ska vara enkla i vårt sätt, bemötande och hur vi gör affärer, samtidigt som vi ställer 
höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners.  

Vi ska vara professionella i vår relation till alla intressenter för att skapa långsiktiga 
relationer, det handlar om lojalitet och kostnadseffektivitet. En stabil affärsmässighet 
grundar sig på att vi är ärliga i vår relation, ställer tydliga krav och att beslut fattas på 
affärsmässiga grunder.  

Vi tolererar inte mutor eller korruption och ska inte erbjuda kunder, potentiella kunder, 
myndigheter eller andra intressenter någon form av ersättning eller belöning som 
strider mot lagar eller god affärssed. Gåvor av begränsat värde kan ibland vara en del av 
affärskulturen. Normgivande är IMM:s näringslivskod.  

 

Mottagande av gåvor 
Våra medarbetare ska alltid visa försiktighet och återhållsamhet vid gåvor från, och 
aktiviteter anordnade av, leverantör och uppträda på sådant sätt att inga personliga 
beroenden, förpliktelser eller tacksamhetsskulder uppstår gentemot någon leverantör. 

Medarbetare inom K-Fastkoncernen får inte ta emot förmån som är avsedd för 
uteslutande privat bruk, såvida värdet (ekonomiskt och/eller affektivt) inte är 
obetydligt. Förmån vars ekonomiska värde överstiger 350 kronor exklusive 
mervärdesskatt får inte mottas utan godkännande av affärsområdes-, funktions-, 
regionchef eller vVD/VD.  
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Representation 
All representation som genomförs av medarbetare inom K-Fastkoncernen ska ha ett 
omedelbart samband med vår verksamhet. Detta gäller både tidpunkt och plats för 
representationen samt de personer som deltar.  

All representation ska ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga gränser. 
Stor försiktighet ska iakttas beträffande ofta återkommande representation där en och 
samma person eller en grupp av personer deltar. Alkoholhaltiga drycker får serveras i de 
fall de har ett naturligt samband med aktiviteten och sker måttfullt. Starksprit ska 
normalt inte förekomma vid representation. 

Representation vars ekonomiska värde överstiger 350 kronor, inklusive mervärdesskatt, 
per person får inte genomföras utan föregående uttryckliga godkännande av 
affärsområdes-, regionchef eller vVD/VD. 

Sponsring 
Vi är restriktiva med sponsring av kunder/leverantörer. För att vi ska sponsra ska det 
finnas en motprestation som skapar värde för K-Fastkoncernen. 

Medarbetare som trivs och mår bra fysiskt och psykiskt är viktigt för oss. Vi stödjer 
därför organisationer som kan ha positiv inverkan på individers hälsa t.ex. inom idrott, 
kultur och samhälle. Vi sponsrar organisationer inom bland annat idrott, kultur och 
samhälle, gärna där våra egna medarbetare är engagerade som ledare eller medlemmar. 
Vi satsar på aktiviteter som vi tror på och kan stå för. 

Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring och ska 
återspegla våra värderingar och varumärken. Beslut om sponsring fattas av  
K-Fastkoncernens sponsringskommitté. 

Intressekonflikter 
Som medarbetare måste vi upplysa vår närmaste chef om personliga intressekonflikter. 
En intressekonflikt föreligger när någons privata intressen kolliderar, eller skulle kunna 
kollidera, med K-Fastkoncernens intressen. Som medarbetare får vi inte arbeta eller 
indirekt medverka i någon affärsverksamhet som konkurrerar med K-Fastkoncernens 
verksamhet. Endast i undantagsfall får närstående till medarbetare anlitas som 
leverantör. Om så sker krävs det godkännande från medarbetarens chef. 

Information 
Alla medarbetare har en skyldighet att skydda information som är affärsmässigt känslig 
för K-Fastkoncernen om tredje man får del av den. K-Fastkoncernen är börsnoterad och 
moderbolagets aktier (KFAST B) handlas på Nasdaq Stockholm och följer därmed de 
lagar och det regelverk som gäller börsnoterade bolag, vilket inkluderar hantering av 
insiderinformation.  
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Sociala medier 
All information som delas eller sprids kan få en både omfattande och en permanent 
spridning. Alla medarbetare ska alltid tänka efter innan de delar information i sociala 
mediaplattformar som Instagram, LinkedIn och Facebook och inte utge sig för att 
representera någon del av K-Fastkoncernen om det inte ingår i arbetsuppgifterna. 

Integritetsskydd 
K-Fastkoncernen respekterar medarbetares, hyresgästers, kunders, aktieägares, 
leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters integritet. Insamling och 
användning av personuppgifter ska ske med omsorg och respekt samt i enlighet med 
gällande lagar och regler. 

Samarbetspartners 
För att skapa god ekonomi väljer vi noggrant samarbetspartners som vi vill växa och 
utvecklas tillsammans med. K-Fastkoncernen ska genomföra noggrann kontroll av bolag 
och verksamheter inför beslut om ett samarbete (exempelvis agent, kommissionär, 
återförsäljare, leverantör, entreprenör/underentreprenör och kompanjon). Samarbets-
partners till K-Fastkoncernen ska dela koncernens syn på affärsetik och följa de regler 
som överenskoms i avtal.  

KONKURRENS 

Vi ingår inga avtal eller medverkar i aktiviteter som begränsar konkurrensen. Som 
exempel tillåter vi inte någon form av konkurrensbegränsande beteende såsom 
prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans. 

MILJÖ OCH HÅLLBARHET 

K-Fastkoncernen strävar efter ett hållbart arbetssätt från planering till slutprodukt. 
Arbetet präglas av långsiktighet och hänsyn tas till miljömässiga, sociala och 
ekonomiska aspekter i alla beslutsprocesser. Vi eftersträvar att tillverka produkter med 
låg miljöpåverkan under sin livscykel.  

Som ett led i vårt långsiktiga miljöarbete har K-Fastkoncernen utvecklat ett ramverk 
baserat på: 

1. Hållbara hem för många 
2. Hållbart miljötänk över en livscykel 
3. Långsiktiga relationer 

Detta ramverk inkluderar: 

• Vi identifierar, mäter och följer upp koncernens klimat- och miljöpåverkan med 
målsättning att ständigt förbättra koncernens prestanda  

• Våra koncepthus ska motsvara kraven enligt Miljöbyggnad Silver 
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• Vi erbjuder projekt med klimatpositiva betongstommar 
• Vi arbetar med underhållsplaner för att skapa långsiktighet för våra fastigheter och 

byggnader 
• Vi ställer miljökrav på våra entreprenörer och leverantörer inklusive kemiska 

produkter, transporter, avfallshantering och byggteknik 
• Vid tillverkning och montage eftersträvar vi att undvika material och metoder som 

kan utgöra en miljörisk när goda alternativ finns, att det avfall som uppkommer 
hanteras/återvinns på ett säkert och miljöanpassat sätt samt att öka vår 
resurseffektivitet, minimera utsläpp och minska användningen av energi och icke-
förnyelsebara resurser och energikällor 

• Vi eftersträvar att alla egentillverkade produkter samt de produkter som används 
vid montage ska uppfylla kraven i Basta, Svanen och andra relevanta miljödatabaser 

• Vi förväntar oss att våra leverantörer också fokuserar på sitt hållbarhetsarbete och 
arbetar med miljöförbättringar på ett strukturerat sätt. Detta ingår i vår utvärdering 
när vi väljer leverantörer och samarbetspartners. Vi prioriterar leverantörer som är 
ISO 14001-certifierade. 

SOCIALT ENGAGEMANG 

K-Fastkoncernen stödjer skolor (yrkes- och högskolor och byggprogram) i våra 
verksamheters närområde med utbildningsprogram inriktade på koncernens och 
branschens behov av kompetens. Vi kan exempelvis ordna praktikplatser, exjobb eller 
utbilda/informera om koncernens verksamhet eller vår bransch. 

ÖVERTRÄDELSE OCH RAPPORTERING 

Rapportera problem/händelse 
Vid misstankar om handlingar som bryter mot uppförandekoden kan information 
lämnas till närmaste chef eller den person som leder verksamheten i relevant affärs-
område/funktion/region. HR eller koncernens chefsjurist (juridik@k-fastigheter.se) kan 
också ge hjälp och vägledning.  

Om det inte ger resultat eller ärendet är känsligt kan du använda dig av visselblåsar-
tjänster som finns hos behörig myndighet samt enligt nedan. Visselblåsartjänsten 
(”whistleblower”) ger både medarbetare och externa intressenter en möjlighet att 
anonymt rapportera överträdelser av uppförandekoden. Visselblåsartjänsten 
administreras av extern part för att säkerställa anonymitet och professionalism. 

Kontaktperson är Jörgen S. Axelsson på Advokatfirman Setterwalls. Tel: 070-856 81 02, 
e-post: jorgen.s.axelsson@setterwalls.se. Postadress: Setterwalls Advokatbyrå AB, att: 
Jörgen S. Axelsson, Box 1050, 101 39 Stockholm. Besöksadress: Sturegatan 10, 
Stockholm.  

Medarbetare som lämnar en rapport om en misstanke om överträdelse av denna 
uppförandekod förutsätts göra det i god tro och med uppfattningen att informationen är 



 

K-Fast Holding AB / Bultvägen 7, 281 43 Hässleholm / org. nr: 556827-0390 

10 

i saklig mening korrekt. Den som rapporterar och/eller använder sig av 
visselblåsartjänsten får inte drabbas av några konsekvenser kopplat till rapporteringen, 
vare sig vid tidpunkten för rapportering eller i framtiden.  

Överträdelser av uppförandekoden tas på allvar och kan ytterst leda till arbetsrättsliga 
åtgärder och/eller rättsliga påföljder. 

 

Denna uppförandekod fastställdes av  
styrelsen i K-Fast Holding AB (publ) i december 2021. 

 

 

 


