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För att kunna uppnå målet om klimatneutralitet 2045 i byggbranschen krävs en 
rejäl omställning. Byggprocessen orsakar mycket utsläpp av skadliga ämnen, vilket 
kommer att ställa krav på byggentreprenörernas framtida arbete under 
byggnationerna. För att byggentreprenören ska kunna uppnå ett tillfredställande 
resultat krävs att miljötänket genomsyrar samtliga led i organisationen där ledarna 
ansvarar för att förändringen mot ett klimatneutralt byggande genomförs. Den 
stora frågan är hur förändringen ska genomföras och vad som krävs av ledarna för 
att omställningen ska bli tillräckligt attraktiv för de anställda i svenska 
byggföretag.   
 

Målet om klimatneutralitet 2045 är ett mål som regeringen har initierat. Eftersom 

byggbranschen har en betydande miljöpåverkan har en gemensam färdplan tagits fram inom 

branschen. Denna färdplan ska vara vägledande i arbetet mot ett klimatneutralt byggande. I 

denna studie har ledarskapet och ledarens roll i förändringsarbetet mot ett klimatneutralt 

byggande studerats. För att förändringen ska kunna ske krävs att ledarna lyckas övertyga 

tjänstemän liksom yrkesmedarbetare i omställningen till att bygga mer klimatsmart. Till detta 

behöver faktorer som påverkar förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande identifieras 

för att på smidigaste sätt påskynda förändringen. Förutom faktorer som påverkar 

förändringsarbetet finns det även ett intresse av hur förändringsarbetet mot ett klimatneutralt 

byggande kan bli mer attraktivt för de anställda.  

 

Studien har identifierat faktorer som påverkar förändringsarbetet och samtidigt studerat hur 

miljöarbetet kan bli mer attraktivt för de anställda i svenska byggföretag. De faktorer ledare bör 

ta hänsyn till vid förändringsarbete är följande sex faktorer: 

 

• Förståelse angående förändringen: De som arbetar med förändringen har ett behov av 

att förstå varför en förändring måste ske. Den enskilda individen måste även förstå hur 

dennes arbete kan bidra till ett klimatsmart byggande. 

• Involveringsgraden: Ju mer involverad en person är i förändringsarbetet desto lättare 

blir det att acceptera förändringen.  

• Ledarskapet: Ledaren måste föregå med gott exempel och vara en förebild för de 

anställda. Ledaren ska fokusera på hela förändringsprocessen och inte enbart slutmålet. 

• Realisera idéer tillsammans: Sprids känslan av att de anställda får vara med och bidra 

med egna idéer som kan förbättra miljöarbetet, kan förändringen bli mer accepterad. 
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• Kommunikation: En kontinuerlig kommunikation kring förändringen kan upprätthålla 

förtroendet för förändringen. 

• Motivation: Är den enskilde individen motiverad till att utföra ett bra miljöarbete kan 

inställningen kring hela förändringen bli bättre och mer gynnsam.  

 

För att få med sig de anställda och göra förändringsarbetet mot ett klimatneutralt byggande mer 

attraktivt bör ledaren tänka på följande: 

 

• Statistik: Efterfrågas från de anställda som gärna ser frekventa prognoser på hur 

miljöarbetet fortskrider i förhållande till projektets miljömål. 

• Belöningar: Prisutdelningar är ett uppskattat moment som kan göras vid fler tillfällen 

för att belöna förändringsarbetets framsteg.  

• Överblivet och fullt brukbart material: Kan säljas till anställda och då ses som ett 

incitament om resursförbrukningen har lyckats minimeras på projekten.    

 

Vid en förändring kan det i vissa fall vara svårt att veta var förändringsarbetet ska börja och 

vilken del som är viktigast. Förändringsarbetet kan även variera storleksmässigt, ett mindre 

projekt kan inte göra lika mycket som ett större projekt. Faktorerna som påverkar 

förändringsarbetet kan ha olika prioritet i olika projekt men fyller en funktion i att visa vägen. 

Alla faktorer är kanske inte lämpliga att uppfyllas i ett svep i exempelvis ett mindre projekt 

med färre resurser medan detta inte är ett problem för ett större projekt med fler och större 

resurser. Samma resonemang kan dras för attraktiviteten för de anställda. Allt behöver inte 

uppfyllas med en gång men det bör finnas med vid planeringen av förändringen och, om 

möjligt, succesivt uppfyllas. 

 

Utifrån framtagna faktorer för förändringsarbetet kan dessa hjälpa ledaren som är påväg in i en 

förändring. De kan underlätta arbetet och om möjligt förenkla processen mot förändring. Att 

göra förändringen attraktiv för de anställda är av stor vikt för att få med alla i rätt riktning från 

början. Både faktorerna och attraktiviteten kan görs det enklare för ledaren att leda rätt och 

minska risken för att det uppstår motstånd under förändringsprocessen.   
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Med avstamp i teorin kring förändringsarbete och klimatneutralitet utfördes åtta intervjuer av 

anställda inom markarbeten, vilket inkluderade både tjänstemän och yrkesmedarbetare. På 

projektet där de anställda arbetar har miljöarbetet kommit relativt långt jämfört med andra 

projekt. Det studerade projektet anses ligga i framkant gällande innovativt och effektivt 

miljöarbete vilket gör projektet intressant att studera. För att undersöka vilka faktorer som legat 

till grund för framgångarna gällande miljöarbetet har intervjufrågorna behandlat områdena 

miljöarbete, ledarskap och motivation. I studiens analys har därefter redan etablerad teori vävts 

samman med studiens resultat som slutligen mynnade ut i studiens analys och slutsats.  
 


