
sund konkurrens i bygg- och anläggningssektorn



UPPDRAGET

I bred samverkan ta fram en övergripande strategi för sund 
konkurrens och schyssta byggen!



Ansats

● En gemensam bild av nuläget och en inspirerande målbild

● Sund konkurrens går tvärs över alla gränser 

● Kräver bred samverkan och koordinerade insatser

● Tydlig rollfördelning - vem gör vad och när

● Ökad medvetenhet och förståelse

● Stort engagemang och bra timing

● Mycket är redan gjort!
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STEG FÖR STEG-PROCESS

Nuläge

2019

Vilka åtgärder krävs för att ta 

steg i rik
tning mot visionen?

Vision



Regeringsuppdrag om metodutveckling för kontroll av fusk

Åtta myndigheter har uppdrag att arbeta tillsammans utveckla metoder för effektivare 
gemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. 

Statsbidrag under 3 år för att öka kunskapen och samverkan mellan parterna

Samspel mellan staten och branschen
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Brett samtal om schyssta byggen och sund konkurrens

• Sveriges Byggindustrier och Byggnads beviljades statsbidrag 2018 

• Brett samtal under våren 2019 om var vi står idag och hur vi vill ha det i 

framtiden 

• Målgruppen är alla som arbetar i och omkring sektorn

• Intressentkartläggning och benchmark
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Arbetstagare
Arbetstagar-/ branschorganisationer 

SUND KONKURRENS

CENTRALA AKTÖRER I EKOSYSTEMET

Myndigheter
Departement 

Övriga offentliga 
aktörer 

Banker/Kreditinstitut
Försäkringsbolag
Utbildningsaktörer

Aktiva företag 



FRÅGESTÄLLNINGAR

Hur nära visionen är vi idag?
Vad är det som försvårar för oss att nå visionen?

Vad krävs för att det ska bli två steg bättre?

300 samtal och workshops
2 000 deltagare



Gemensam strategisk agenda

1. Nuläge 

2. Önskat läge

3. Fokusområden

4. Mål på kort och lång sikt

5. Initiativ av aktörerna

6. Mått/indikatorer för uppföljning
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sund konkurrens tagits fram

En brett sammansatt grupp med företrädare från hela värdekedjan



BREDDAT ARBETE UNDER 2019

Fokus på att göra verkstad av den nationella 
strategin samt ge ökad kunskap och insikt

Genomföra regionala framdriftsmöten
Fler och fler hakar på samarbetet




