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Beställarnas drivkrafter till hållbart byggande  
Byggbranschen står för en skrämmande stor del av människans klimatpåverkan. Vi måste förändra 
sättet vi bygger på och det är bråttom, jorden kan inte vänta. Det är beställaren som bestämmer hur, 
vad och när något ska byggas och det är han eller hon som ställer krav och sätter gränser för 
byggnadens prestanda. Detta är en studie om vad byggentreprenören kan göra för att påverka 
beställarna till att bygga mer hållbart. För att kunna göra det behöver man först utreda vilka drivkrafter 
och hinder som beställarna anser finns, vilket därför är studiens huvudsakliga frågeställning.  

Jordens befolkning växer och vi använder resurserna på ett ohållbart sätt. I takt med en ökad 
befolkning krävs också fler bostäder, kontor, affärer, skolor och andra byggnader. År 2018 hade 
mänskligheten gjort av med den årliga budgeten av naturresurser redan den 1 augusti vilket betyder att 
vi levde på lånade reserver resterande del. För att framtida generationer ska kunna leva på jorden 
måste vi förändra vårt sätt att leva och minska utsläppen avsevärt. Som en del i arbetet har Sveriges 
regering uppmanat olika branscher att ta fram färdplaner för hur vi ska förändra våra verksamheter för 
att uppnå målet i Parisavtalet om netto-noll utsläpp av växthusgaser 2045. Netto-noll utsläpp innebär 
att inga utsläpp av växthusgaser ska göras som inte kan tas upp av naturen, de ska alltså inte släppas ut 
i atmosfären. En färdplan för bygg- och anläggningsbranschen har tagits fram av Fossilfritt Sverige 
och har skrivits under av mer än 60 företag. Den är en grundbult i rapporten och stora delar av 
teorikapitlet grundar sig i den. 

I rapporten utreds vilka drivkrafter och hinder som finns för att beställare ska vilja bygga mer hållbart. 
Sedan undersöks hur entreprenörer kan dra nytta av drivkrafterna och föreslå attraktiva och hållbara 
lösningar till beställaren. Resultatet visar att det finns en stor vilja och strävan efter att bygga mer 
hållbart men att det måste vara ekonomiskt försvarbart. Därför är lösningar som både kan resultera i 
klimatbesparingar och kostnadsbesparingar de mest effektiva och populära och något som 
entreprenören bör fokusera på när de ger förslag på åtgärder. Något som framkommer i rapporten är att 
branschen inte är riktigt redo för att börja byta ut det klimatbelastande materialet betong mot det mer 
skonsamma materialet trä. Beställarna hänvisar till att trä är svårare att underhålla och att bygga högt 
med.  

Livscykelanalyser (LCA) och klimatdeklarationer tas upp mycket i rapporten då det är något som kan 
bli ett krav från regeringen inom ett par år. Det innebär att det ska bli obligatoriskt att redovisa 
klimatpåverkan som byggnaden bidrar med under sin livstid. Att redan nu börja jobba med LCA av 
byggnader är bra för att öka medvetenheten om klimatbelastningarna som branschen har. Det kan 
också innebära ett försprång att börja redan nu vilket kan generera konkurrensfördelar när kravet 
införs. Utöver ekologisk hållbarhet behandlas de sociala och ekonomiska aspekterna av 
hållbarhetsbegreppet i rapporten.   

Studien består av en grundlig litteraturgenomgång av ämnet samt en kvalitativ fallstudie i form av 
intervjuer med sju personer från privata beställarorganisationer. Författarna hoppas med hjälp av 
arbetet kunna ge fallföretaget och andra medelstora entreprenörer tips på vilka hållbara lösningar de 
kan presentera för beställaren vid nybyggnationer.  

 

 


