
Byggbranschen: korruptast i Sverige? 

 

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna 

Byggbranschen, med dess långa produktionskedjor och många olika aktörer är 
extra känslig för korruption och mutbrott. Korruptionen inom byggbranschen har 
undersökts i Byggchefernas nyligen släppta rapport ”Bygg bort 
korruptionen” som är mycket kritisk till hur riskerna för korruption hanteras. Nio 
procent av 2020 års fällande mutbrottsdomar skedde i byggbranschen. Sett över 
en längre tidsperiod är byggbranschen överrepresenterad, vilket gör det till den 
bransch där mutbrott är absolut vanligast. En ny lag om obligatorisk 
visselblåsning träder i kraft om nio månader, men enligt rapporten är branschen 
långt ifrån redo för den. Varför är det så?  

Kajsa Hessel, ordförande för Byggcheferna, berättar om rapporten och vad som 
kan göras få bukt med korruptionen inom byggbranschen. 

DIGITAL. Tisdagen den 23 mars 2021. Kl. 09.30-12.30 

 

Marknadshyror: bra, dåligt eller mittemellan? 

 

Fredrik Kopsch, docent och universitetslektor inom fastighetsvetenskap på LTH 



En stor debatt inom bostadspolitik centrerar kring marknadshyror. De som är 
emot dem menar att marknadshyror kommer göra att fastighetsägare får 
oerhörd makt över boende i tätorter, vars hyror kommer bli så höga att de 
tvingas flytta. De som förespråkar marknadshyror menar att de öppnar upp 
marknaden genom att skapa fler valmöjligheter för hyresgäster och hjälper till att 
förebygga svarthandel. Men vad säger egentligen forskningen? Vad är de 
positiva och negativa konsekvenserna av marknadshyror? 

Fredrik Kopsch, docent och universitetslektor inom fastighetsvetenskap på 
Lunds Tekniska Högskola, berättar för nätverket om forskningen kring 
marknadshyror och benar ut argumenten för och emot. 

DIGITAL. Torsdagen den 20 maj 2021. Kl.09.45-12.00 

 

  

Hur står det till med social dumping i kommunerna? 

 

Lena Micko (S), civilminister  

Det senaste året har det rasat en debatt om social dumping. Det innebär att 
kommuner med bostadsbrist placerar utsatta invånare i behov av bostad i 
kommuner med tomma hyreslägenheter. För att slippa ta emot fler utsatta 
invånare har det rapporterats att vissa kommuner gått så långt som att riva 
bostäder. För att få bukt på problemet har Statskontoret på uppdrag av 
regeringen definierat och kartlagt förekomsten av social dumping och även 
släppt förslag på åtgärder. 

Civilminister Lena Micko berättar om utredningen, social dumping och vad 
regeringen avser göra för att få bukt på problemet. 

DIGITAL. Tisdagen den 8 juni 2021. kl.09.45-12.00 

 


