
Vill ert företag påverka lagar och 
regler som styr byggherrerollen?

Hur säkerställer ert företag att ni får det 
ni beställer?

Hur vill ditt företag att omvärldens
syn ska vara på byggherrerollen?

Hur förändrar vi byggprocessen 
inom samhällsbyggnad i takt med tiden om det inte finns 
gemensamt engagemang och samverkan?

Hur säkerställer ert företag att ni har kompetenta 
medarbetare som ständigt utvecklas? 

Drottninggatan 33, 2 tr
111 51 Stockholm
Telefon: 08-23 32 40
Mejl: kansli@byggherre.se
www.byggherre.se

Vill du veta vilka byggherrar 
som är medlemmar? 
Gå in på vår hemsida byggherre.se

Följ oss på Facebook och LinkedIn
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En stärkt byggherreroll
för ett hållbart och effektivt  
samhällsbyggande

Dessa och många andra frågor kan vi hjälpa till att besvara. Tveka inte att höra av er för 
en förutsättningslös diskussion om medlemskap i Föreningen Byggherrarna.

Med ett samhälle i förändring är byggherrens roll kanske än viktigare idag. Tillsammans 
blir vi en stark röst i samhällsdebatten. Som medlem kan ni göra skillnad!



Vi ger dig medlemsnytta, 
kompetensutveckling och
driver på utvecklingen av 
samhällsbyggnadssektorn.
Byggherrarna är en intresseförening för professionella byggherrar och 
en mötesplats för sina medlemmar som finns inom offentlig och privat 
verksamhet. Vi arbetar för att utveckla och stärka byggherrerollen och 
förbättra det svenska samhällsbyggandet. Med vårt breda nätverk kan 
vi påverka och ge våra medlemmar information, service och kompetens-
utveckling. Mer information om föreningen och dess historia finns på 
hemsidan byggherre.se

Vad är en byggherre?
Byggherre är enligt Plan- och Bygglagen 
(PBL) ’’den som för egen räkning utför
eller låter utföra projekterings-, byggnads-, 
rivnings- eller markarbeten’’.
 
Enligt Föreningen Byggherrarna tolkar och 
översätter byggherren också verksam-
hetens behov, förväntningar och önskemål 
till krav och förutsättningar för byggnads- 
och anläggningsprojekt.

Vår vision
Föreningen Byggherrarna leder svensk 
samhällsbyggnad. Det innebär att:

ha en ledande roll i branschens 
utveckling

vara den erkända och respekterade 
riksföreningen i byggherrefrågor

bidra till att byggherrerollen stärks 
och utvecklas

bedriva en verksamhet som värdesätts 
av  medlemmarna och branschen i övrigt

Medlemsnytta och påverkan
Föreningen Byggherrarna påverkar 
utvecklingen av samhällsbyggnad och 
skapar medlemsnytta genom:

Erfarenhetsutbyte – vi är en mötes-
plats för våra medlemmar och våra 
samarbetspartner i sektorn.

Utbildning, kompetensutveckling – vi 
erbjuder utbildningar som inriktar sig 
på att praktiskt stödja medlemmarna. 

Forskning, utveckling, innovation 
– vi engagerar oss i sektorns och våra 
myndigheters olika projekt och följer 
teknikutvecklingen inom bygg- och 
anläggning.

Lobbying – vi har ett brett kontaktnät 
inom politik, näringsliv, akademin och 
samhälle, vilket ger oss möjlighet att 
driva medlemmarnas påverkansfrågor.

Stöd och utveckling för samverkans-
former – vi utreder, analyserar och 
lämnar förslag på fungerande arbets-
former och avtalstexter, bl a genom 
remissvar.

Part i förhandlingar – vi för medlem-
marnas talan i viktiga arbetsgrupper, 
utredningar och projekt.

Juridisk rådgivning – vi erbjuder spets-
kompetens inom entreprenadjuridik 
och avtal.

Råd till byggherrar – vi har nyttiga 
och genomtänkta verktyg som ständigt 
utvecklas och förnyas.

Omvärldsbevakning – vi bevakar och 
analyserar aktuella byggherrefrågor.


