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Det är både något magiskt med hösten, när det blåser så där friskt och du står i en exposion av färger, men 
också något som kan nästintill pina själen, framförallt när det är så där kallt, blött och ruggigt att det kryper in på 
skelettet och tar timmar att tina. Ni vet vad jag menar, här kommer en fundering i höstmörkret.  
  
Vad är angiveri eller civilkurage? 
Som ni vet jobbar jag hårt för en sundbyggsektor med sund konkurrens. Jag får många tips om oegentligheter 
och kriminell verksamhet ute på byggprojekt. Jag anmäler tipsen till de instanser dit de skall anmälas tex 
skattemyndigheten, ekobrott, fairplay mfl. 
  
Är jag då en angivare som sysslar med angiveri eller bidrar jag till ordning och reda i byggsektorn och ser till att 
våra skattepengar används på rättt sätt? Jag tror att denna fråga är viktigt att lyfta, debattera och tydliggöra så 
att vi hamnar rätt, om hur vi vill ha det och hur vi skall få en sundbyggsektor med konkurrens på lika villkor. Jag 
tror att det är viktigt att vi inte sjunker ned till de kriminellas nivå ”golare är inga polare” utan att vi hanterar tips 
som sig bör och att vi ser till att vi får in mer tips om kriminell verksamhet. 
  
Jag vill att felaktigheter uppdagas, rättas till och att kriminella handlingar får sin konsekvens. 
Vi behöver få bukt med oegentligheter och för att få det behöver de påtalas, upplysas om och sedan få 
konsekvens. Om felaktigheter inte rättas till och kriminella handlingar inte får någon konsekvens så kommer de 
inte att försvinna, då det alltid är starka krafter i som vill behålla smutsig konkurrens med kriminella aktörer. 
  
Ändå är det i byggsektorn oerhört svårt att få till anmälningar, tipsa eller bara att säga ifrån. Kanske behöver vi 
träna mer på, definiera vad det är och lyfta fram civilkurage som något bra. Jag hör inte sällan, att man kan 
uppfattas som angivare och angiveri och det vill man inte vara förknippad med. Vi i byggsektorn behöver sätta 
ned foten och fundera på vilken byggsektorn vi skall ha och ta fullt ansvar för det valet hela vägen. Det kommer 
att krävas att många öppnar ögonen, bägge ögonen ordentligt, samt mycket mod av många om vi ska kunna 
skapa en förändring.  
  
Jag vill att världen ska vara fri och rättvis, att kunskap ska vara transparent så att alla kan göra egna val med 
den kunskapen de har. Jag vet att en majoritet har en rättskompass i sig som fungerar, även om jag ser många i 
byggsektorn som fallerar när det kommer till att ha moral, säga ifrån och ”välja rätt” när frestelserna blir för stora. 
  
Men jag tror starkt på civilkurage och vill slå ett slag för detta! 

 

  

 


