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NCC är ett av de ledande bygg- och fastig-
hetsutvecklingsföretagen i norra Europa.
Med Norden som  hemmamarknad är NCC 
verksamt inom hela värde kedjan – utvecklar 
och  bygger bostäder, kommersiella fastig-
heter,  industrilokaler och offentliga bygg-
nader, vägar och anläggningar samt övrig 
infrastruktur. NCC erbjuder även insats-
varor för byggproduktion samt ansvarar  
för beläggning och vägservice. NCC  
skapar framtidens miljöer för arbete,  
boende och kommunikation med ett 
ansvarsfullt  byggande som ger hållbart 
samspel mellan människa och miljö.

ncc.se



Fo
to

: B
ru

no
 E

hr
s 

s.
 1

. C
as

pe
r H

ed
be

rg
 s

. 6
. K

im
m

o 
To

rk
ke

li 
s.

 7
. M

ic
ke

 L
un

ds
trö

m
 s

. 1
0.

 P
er

 P
ix

el
 P

et
te

rs
so

n 
s.

 1
1.

   
17

17
-2

01
0 

N
C

C
 C

om
m

un
ic

at
io

ns
 H

ub
 2

01
4/

04
   

Uppförandekod 



Vår vision är att förnya vår 
bransch och erbjuda de bästa 
hållbara lösningarna

NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller
att skapa framtidens miljöer för arbete, boende och
kommunikation. Det ställer höga krav på ansvarsfullt
företagande och ansvarstagande medarbetare. I denna
uppförandekod beskriver vi de krav vi ställer på vårt 
eget agerande och uppförande – styrelse, ledning och 
alla anställda – och som vi tillika förutsätter att alla 
våra affärspartners respekterar.
 

”
”



NCC I s:T PETErsBurg

NCC bygger och utvecklar bostäder
i s:t Petersburg. NCC har också
verksamhet inom asfalt och beläggning.

NCC I DaNMarK

I Danmark är NCC en stor aktör inom 
kontor, bostäder och övriga hus samt 
stenmaterial, asfalt, beläggning och 
vägservice. NCC har också utvecklat 
ett flertal fastighetsprojekt. stora kun-
der är stat, kommun, olika investerare 
och privatpersoner.

NCC I svErIgE

sverige är NCC:s i särklass största
marknad och NCC är ledande inom 
de flesta sektorer såsom anläggning, 
husbyggande, boendeutveckling, 
fastighets utveckling samt stenmaterial, 
asfalt, beläggning och vägservice.  
stora kundgrupper är stat,  
kommun, stora företag inom till
exempel gruvindustrin samt privat-
personer som köper bostäder.

NCC I TysKLaND

I Tyskland bygger NCC bostäder.
NCC finns inom ett antal utvalda
storstadsregioner i landet.

NCC I BaLTIKuM

I Estland och Lettland bygger NCC
bostäder och hus. En etablering har
även gjorts inom fastighetsutveckling.
Byggandet har koncentrerats till
huvudstäderna Tallinn (Estland)
och riga (Lettland).

NCC:s geografiska marknader
NCC I FINLaND

Bostadsbyggande och husbyggande  
står i fokus för NCC i Finland. NCC är  
en ledande utvecklare av företagsparker,
”Business Parks”, med ett flertal projekt i
Helsingforsområdet. NCC har på senare
år ökat sin närvaro inom stenmaterial,
asfalt, beläggning och vägservice.

Bostadsutveckling Bygg och anläggning Fastighetsutveckling Industri (stenmaterial, asfalt, 
beläggning och vägservice)

vErKsaMHET/TECKENFörKLarINg

NCC I NorgE

I Norge har NCC en stor anläggnings-
verksamhet som bygger vägar, tunnlar, broar 
och annan infrastruktur. NCC utvecklar och 
bygger också kontor, bostäder och övriga
hus samt har en betydande verksamhet inom
stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice. 
stora kunder är norska staten, kommuner,  
fastighetsföretag och andra stora företag.



Grunden till vårt 
sätt att vara finns
i våra värderingar 

NCC är ett värderingsstyrt företag där 
målet är att alla medarbetare ska fatta 
beslut och agera i enlighet med NCC:s 
gemensamma värderingar. Vi förväntar 
oss att alla affärspartners också följer 
dessa värderingar.

Ärlighet
• Vi är ärliga mot oss själva och våra intressenter.
• Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
• Vi säkerställer att våra intressenter alltid kan 
 lita på NCC.  

Respekt 
• Vi värdesätter mångfald och behandlar andra 
 respektfullt.
• Vi samarbetar, uppskattar andras åsikter och 
 står bakom fattade beslut.
• Vi använder alla resurser med omsorg.

Tillit
• Vi litar på varandra, säger vad vi menar och gör 
 vad vi säger.
• Vi har mod att vara rättframma och tydliga. 
• Vi står bakom våra åtaganden och strävar efter 
 en hög standard på kvalitet, etik och hållbarhet.

Framåtanda
• Vi tar initiativ, arbetar proaktivt och med energi.
• Vi har mod att prova nya idéer och arbetssätt.
• Vi driver utvecklingen tillsammans med våra 
 intressenter.







Affärsprinciper  

NCC:s kunder och övriga intressenter
ska se NCC som ett pålitligt och 
hederligt företag som alltid lever upp 
till sina åtaganden. NCC strävar efter 
långsiktiga affärsrelationer som grund 
för att skapa kundvärde, aktieägarvärde 
samt trygga och utvecklande arbets-
platser. 
 Vår uppförandekod ska alltid 
kommuniceras som en naturlig del  
i samverkan med partners.

Lagar, FörEsKrIFTEr oCH INTErNaTIoNELLa 
KoNvENTIoNEr
Ett grundkrav är att vi följer lagar och internationella 
konventioner. Vi respekterar och följer konkurrens-
regler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, avtal 
och säkerhetskrav eller andra bestämmelser som  sätter 
ramar för vår verksamhet. 

avTaL
NCC visar ärlighet och öppenhet i samspelet med affärs-
partners. Vi lever upp till gjorda åtaganden.  Ingångna 
avtal gäller. Våra affärspartners ska känna att de är en 
viktig förutsättning för att den gemen samma affären blir 
så framgångsrik som möjligt.

KoNKurrENsFrågor oCH INTrEssEKoNFLIKTEr 
NCC tillåter inte någon form av prissamverkan, 
 kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans 
och  stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och 
allsidig konkurrens vid anbud, offert, upphandling  
och inköp.

NCC:s medarbetare har skyldighet att informera 
sin chef om all affärsverksamhet som medarbetaren 
 bedriver utanför NCC-koncernen. 

Medarbetare får inte utföra arbete eller indirekt 
driva ekonomisk verksamhet för organisation som 
 konkurrerar med/eller gör affärer med NCC. 

NCC:s medarbetare får inte engagera sig i aktiviteter 
som kan leda till intressekonflikter alternativt för egen 
vinning utnyttja relationer med affärspartners. Detta 
inkluderar att ge eller ta emot personliga gåvor eller 
tjänster till ett värde som överstiger fastställd nivå, eller 
delta i representation utöver normal affärsverksamhet. 
Det innefattar också att inte begära eller avge någon 
form av löften i samband med gåvor.

NCC tar inte partipolitisk ställning men medar betarna 
uppmuntras att engagera sig i samhällsfrågor, dock med 
hänsyn till normala jävsregler.  



NCC verkar för mångfald och jämställdhet. Lika 
behandling och samma möjligheter ska gälla för alla 
oavsett etniskt eller nationellt ursprung, hudfärg, kön, 
sexuell läggning, religion, politisk åsikt, nationalitet 
eller socialt ursprung.  

NCC accepterar inte någon form av mental eller 
 fysisk bestraffning, hot om bestraffning, diskrimine-
ring i anställning eller arbete, mobbning på arbets-
platsen, sexuella eller andra former av trakasserier, 
tvångsarbete eller andra former av ofrivilligt arbete.

NCC värdesätter hälsosam balans mellan arbete 
och fritid och arbetar aktivt för att medarbetarna ska 
kunna uppnå detta.

Den verksamhet och de projekt som NCC deltar i 
ska kännetecknas av en säker, hälsosam och hygienisk 
arbetsmiljö. Vi arbetar efter en nollvision för arbets-
relaterade olyckor och personskador. 

Förpliktelser gentemot de anställda enligt nationella 
lagar och avtal om socialt skydd ska respekteras och 
följas. Lön och annan ersättning ska minst uppfylla 
nationella lagar, gällande avtal och allmänt accepterad 
standard för branschen. 

Barnarbete får ej förekomma. Anställda ska ha fyllt 
15 år, eller ha lägst den ålder som gäller för allmän 
skolplikt, om den är högre än 15 år.

Arbetstagares rätt att organisera sig i valfri arbets-
tagarorganisation och att förhandla kollektivt respek-
teras. Arbetstagares representanter ska ges möjlighet 
att kunna fullgöra sina uppdrag.

NCC stöder och respekterar
internationella konventioner
om mänskliga rättigheter.

Mänskliga  
rättigheter och  
arbetsprinciper 





Miljöansvar 



Stora byggprojekt är omfattande
investeringar för kunden. Inför och under
projektering av stora byggprojekt ska
NCC, tillsammans med kunden, sträva
efter att investeringen leder till bästa
möjliga värdeskapande samt balansera
hänsyn till individ, samhällsintressen,
miljöaspekter och kommersiella
intressen. NCC uppmuntrar nytänkande
och innovationer som bidrar till hållbar
utveckling i dialog med kunder.

NCC strävar i sina åtaganden efter att skapa optimala 
förutsättningar för en minimerad miljöpåverkan, 
samt att bidra till energi- och resurseffektivitet under 
 objektets hela livscykel.

NCC ska skapa hälsosamma bebyggda miljöer för 
de människor som ska vistas där. 

NCC ska i sin verksamhet sträva efter att kontinu-
erligt minska klimatpåverkan, med fokus på energi- 
och transportområdet, samt uppfylla eller överträffa 
 nationella eller internationella regleringar eller över-
enskommelser om minskning av emissioner till luft, 
mark och vatten.

NCC ska i sin verksamhet minska sin användning av 
skadliga ämnen, säkerställa att hantering av avfall sker 
på ett säkert och miljöanpassat sätt samt bidra till ökad 
återvinning. 



FörETagETs oCH MEDarBETarNas aNsvar
Efterlevnad av uppförandekoden är en fråga för 
 koncernledningen – och ledningarna på alla nivåer 
fram till den enskilde medarbetaren. 

Varje chef är inom sitt ansvarsområde skyldig att 
säkerställa att både medarbetare och affärspartners 
är informerade om innehållet i uppförandekoden och 
krav på dess efterlevnad. Chefer inom NCC ska också 
alltid föregå med gott exempel.

uPPFöL jNINg
Efterlevnad av innehållet i uppförandekoden följs 
fortlöpande upp som en naturlig del av den löpande 
verksamheten. 

”Vår uppförandekod och vårt affärsetiska verktyg, 
NCC Compass, leder oss rätt.” Råder osäkerhet kring 
hur man ska agera, finns flera utvalda navigatörer att 
rådfråga inom hela koncernen. En speciell rutin finns 
även för medarbetare inom NCC som vill rapportera 
eventuella överträdelser till högsta ledningen.

Upprepade och allvarliga avvikelser leder till 
 korrigerande åtgärder. 

Om någon av NCC:s affärspartners upprepat  
och allvarligt bryter mot våra riktlinjer avvecklas  
affärssamarbetet. 

Efterlevnad
och uppföljning





Egna anteckningar




