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BAKGRUND

EN DELRAPPORT FRÅN BYGGCHEFSBAROMETERN
BYGGCHEFSBAROMETERN 2021 är en undersökning genom-
förd av Novus på uppdrag av Byggcheferna, en 
branschförening inom Ledarna för chefer och ledare 
i samhällsbyggnad med 17 000 medlemmar. 
Syftet med undersökningen är att få kunskap om 
chefernas uppfattning om hur samhällsbyggnad 
som bransch utvecklas inom områdena jämställdhet, 
mångfald, etik, ledarskap och säkerhet. Målet är att 
få en bild av var branschen står i dessa områden 

som är viktiga för att öka branschens förtroende. 
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer  
i mars 2021. Utskick gjordes till 15 750 med- 
lemmar i Byggchefernas medlems register. Antal 
svar i undersökningen är 2 048, vilket motsvarar  
en svarsfrekvens på 13 procent. Profilen på de  
som har besvarat undersökningen stämmer väl 
överens med profilen för branschen och med- 
lemmarna totalt sett. 

FÖR ATT UNDERSÖKA om coronakrisen har påverkat  
möjligheter till hemarbete för chefer i samhällsbygg-
nad på andra sätt än chefer i andra branscher har vi 
i möjligaste mån jämfört svaren i Byggchefsbarome-

tern med en undersökning som Ledarna gav Novus 
i uppdrag att genomföra under december 2020. 
Antal svarande i den undersökningen var 1 501, 
vilket motsvarar en deltagarfrekvens på 52 procent. 

JÄMFÖRELSE MED ARBETSLIVET I STORT

6 %



RESULTAT

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR DISTANSARBETE
MÅNGA I ARBETSLIVET har kunnat ställa om till 
hemarbete, men när det gäller chefer i 
samhällsbyggnadssektorn är det generellt 
sett betydligt svårare. I december arbetade 
27 procent av cheferna i vår bransch mest 
hemifrån. Det kan jämföras med 40 pro-
cent bland chefer från alla branscher och 
sektorer. 

INOM SAMHÄLLSBYGNAD arbetade 73 procent  
av cheferna mest på arbetsplatsen,  
medan motsvarande siffra bland chefer  
i hela arbetslivet under samma period  
var 60 procent. 

41 PROCENT AV cheferna i samhällsbyggnad  
arbetade i december uteslutande på 
arbetsplatsen och bara 14 procent ute-
slutande hemifrån. 

1. Färre chefer i samhällsbyggnad arbetar hemifrån 
än chefer generellt sett, särskilt inom bygg, anlägg-
ning och installation. 

2. Vanligaste skälet till en lägre grad av hemarbete 
är att chefernas närvaro krävs på arbetsplatsen. 

3. I fastighetsbranschen och bland tekniska kon-
sulter har tvärtom fler chefer arbetat hemifrån än 
chefer på arbetsmarknaden totalt sett.  

4. Hemarbete verkar inte få fäste i samhällsbyggnad 
– en stor majoritet planerar att återgå till att mest 
arbeta på arbetsplatsen när pandemin är över. 

FRÅGA: Under december månad, hur många dagar per vecka har du i genomsnitt arbetat på distans/hemifrån? 

Fyra slutsatser

HAR JOBBAT ENBART 
PÅ ARBETSPLATSEN

14%41%

HAR JOBBAT ENBART
PÅ DISTANS

13 % PÅ DISTANS 3–4 DAGAR I VECKAN

12 % PÅ DISTANS 2 DAGAR I VECKAN

20 % PÅ DISTANS HÖGST EN DAG I VECKAN

Totalt har 73 % av cheferna inom samhällsbyggnad 
arbetat mest på arbetsplatsen. Motsvarande siffra 
bland Ledarnas medlemmar är 60 %. 



TEKNISKA KONSULTER
DISTANSJOBBAR MEST
DET FINNS STORA skillnader mellan de olika del-
branscherna inom samhällsbyggnad. Fastighets-
chefer och tekniska konsulter har i högre utsträck-
ning än chefer i alla branscher och sektorer arbetat 
hemifrån. 50 procent av cheferna inom fastighets-
branschen och 56 procent av tekniska konsulter 
arbetade i december hemifrån minst tre dagar  
per vecka. 

INSTALLATION ÄR DEN delbransch i vilken cheferna i minst 
grad arbetat hemifrån. Här svarar bara 18 procent 
att de arbetat hemifrån tre dagar per vecka eller 
mer. 
  Även bygg och anläggning har i låg grad arbetat 
hemifrån: 23 procent svarar att de har arbetat tre 

eller fler dagar per vecka hemifrån. Skälet till att 
vissa chefer har arbetat mestadels på sin ordinarie 
arbetsplats speglar självklart arbetets karaktär. 
   Det vanligaste svaret är att verksamheten förut-
sätter chefens närvaro och att arbetet inte kan 
ut föras på distans. 44 procent av de som mest 
arbetat på arbetsplatsen svarar så. Detta är mer 
vanligt i bygg- och anläggningsbranschen, där  
48 procent ger det svaret. 

ÖVRIGA SKÄL anges i betydligt lägre utsträckning.  
Exempelvis att hemmiljön inte är anpassad för  
hemarbete anges i låg utsträckning – sju procent  
av cheferna som mest arbetar på arbetsplatsen 
svarar så. 

RESULTAT

FRÅGA: Vilket är det viktigaste skälet till att du förlägger huvuddelen av arbetet på din arbetsplats?

Det är svårt att leda 
på distans. 16 %

7 %

5 %

Min hemmiljö är inte 
anpassad för hemarbete.

Distansarbete försämrar 
lagandan på vår arbetsplats.

5 %De nödvändiga tekniska verktygen 
för distansarbete saknas.

5 %Annat skäl.

Vår verksamhet förutsätter min när-
varo och kan inte utföras på distans. 44 %

17 %Medarbetarna behöver 
en närvarande chef.



I MÅNGA BRANSCHER har pandemins hemarbete inneburit 
ett nytänkande inför framtiden och företag planerar 
att delvis behålla möjligheterna till hemarbete. Det 
får stor påverkan för anställda och företag vad gäller 
planering av bostäder, kontor och resor till och från 
arbete. Därför ville vi veta var cheferna i vår bransch 
tror att deras framtida arbetsplats finns; hemma eller 
fortsatt på arbetsplatsen. 
   Byggchefsbarometern visar att den här trenden 
inte verkar få samma fäste i samhällsbyggnad som  
i andra branscher. I vår bransch svarar 94 procent  
av cheferna att de, när pandemin är över, bedömer 
att de kommer att arbeta mest från arbetsplatsen. 
   
55 PROCENT AV männen och 24 procent av kvinnorna 
svarar att de uteslutande räknar med att arbeta på  
arbetsplatsen. 28 procent av männen och 25 procent 
av kvinnorna tror att de kommer att arbeta en dag 
per vecka eller mindre hemifrån. Bara fem procent av 
männen och 12 procent av kvinnorna bedömer att de 
kommer att arbeta mest hemifrån.

SVAREN PÅ FRÅGAN om distansarbete efter pandemin  
skiljer sig åt mellan delbranscherna. Tekniska kon-
sulter är den delbransch där flest chefer bedömer 
att de kommer att arbeta mest hemifrån. 16 procent 
av de svarande i denna grupp svarar så, vilket kan 
jämföras med nio procent av fastighetscheferna. 
   Cheferna inom bygg och anläggning samt instal-
lation svarar i minst utsträckning att de kommer att 
arbeta hemifrån. Där ger fyra respektive fem procent 
det svaret. 
 

SÅ BLIR KONTORSLIVET 
EFTER PANDEMIN 

FRÅGA: När pandemin är över, i vilken utsträckning bedömer du att du kommer att arbeta på distans/hemifrån?

ENBART PÅ 
ARBETSPLATSEN

1%51%

ENBART PÅ 
DISTANS

4 % PÅ DISTANS 3–4 DAGAR I VECKAN

15 % PÅ DISTANS 2 DAGAR I VECKAN

27 % PÅ DISTANS HÖGST EN DAG I VECKAN

Av männen svarar 55 % att de enbart kommer  
att jobba på arbetsplatsen efter pandemin.  
Motsvarande siffra bland kvinnorna är 24 %. 

RESULTAT



FÖR LEDARE SOM BYGGER SAMHÄLLET
Följ oss i sociala medier och på byggcheferna.se

Byggcheferna är en branschförening inom Ledarna för alla chefer  
och ledare inom samhällsbyggnad. Med 17 000 medlemmar i hela  
Sverige jobbar vi för att våra delbranscher ska ha världens bästa chefer. 
För alla vinner på ett bra ledarskap. 


