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Svenska folket skeptiska till offentlig upphandling - Nya undersökningar belyser etik
och engagemang i byggbranschen
Byggchefernas enkät till 3 000 chefer i byggsektorn visar att hälften av de tillfrågade tror att
mutor förekommer och sex av tio tror att låga anbud kompenseras på annat sätt. Samtidigt
finns en stark vilja att branschen agerar korrekt.
Mer än hälften, 54 procent, av svenska folket misstror offentliga upphandlingar. Och
majoriteten tycker att både köpare och säljare har ansvar för att reglerna följs. Detta enligt
IVAs enkät till svenska folket.
Samhällsbyggnadssektorn pekas ofta ut som särskilt drabbad av korruption och oetiskt
handlande. Samtidigt är de etiska frågorna vitala för sektorn av både image- och
konkurrensskäl. Dock har det saknats samlad kunskap om hur det egentligen står till i
sektorn och vilka – om några – ytterligare åtgärder som bör vidtas.
Därför har Transparency International Sverige (TI Sverige) i samarbete med Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) avdelning för samhällsbyggnad, Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Byggcheferna
låtit genomföra ett antal studier som ska belysa etik och moral i samhällsbyggnadssektorn.
Resultaten presenteras vid ett seminarium på IVA idag den 12 september.
TI Sverige pekar i sin litteraturstudie om etik och korruption inom samhällsbyggnadssektorn
som presenteras vid seminariet på att förtroendet för byggbranschen sjunkit mellan 2006
och 2010. Samtidigt finns stora positiva tendenser:
-

Vi välkomnar branschens förebyggande åtgärder, men mycket finns kvar att göra.
Kunskaperna om offentlig upphandling bör ökas och ett förstärkt lagskydd för
whistleblowers bör införas, säger Ann Wilkens, styrelseordförande för TI Sverige.

TI Sverige har under en längre tid satt dessa frågor högt på agendan och publicerade tidigare
under 2012 rapporterna ”Whistleblowing: förutsättningar och skydd för dem som slår larm
om korruption och andra oegentligheter” (april 2012) och ”Korruption i kommuner och
landsting” (juni 2012) där ett antal åtgärdsförslag och rekommendationer presenteras.
Litteraturstudien och de nämnda rapporterna finns tillgängliga på TI Sveriges hemsida:
www.transparency-se.org. Ytterligare information: www.iva.se.
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