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UNDER KRIS
LEDARSKAP



1. Pandemin gör det svårare att leda. 
Betydligt fler chefer upplever att det är  
svårare att vara en bra ledare totalt sett.

2. Påverkan på ledarskapet handlar  
framför allt om att fokus på nuläget har 
ökat samt att bemanningsplanering blivit 
svårare.

3. Stress bland chefer och medarbetare  
har ökat. 

4. Möjligheten att fysiskt träffa med- 
arbetare har minskat. 

FYRA SLUTSATSER

SVÅRARE ATT VARA 
EN BRA LEDARE

43 %

51 % OFÖRÄNDRAT 1 % ENKLARE 6 % VET EJ



1. Pandemin gör det svårare att leda. 
Betydligt fler chefer upplever att det är  
svårare att vara en bra ledare totalt sett.

2. Påverkan på ledarskapet handlar  
framför allt om att fokus på nuläget har 
ökat samt att bemanningsplanering blivit 
svårare.

3. Stress bland chefer och medarbetare  
har ökat. 

4. Möjligheten att fysiskt träffa med- 
arbetare har minskat. 

FYRA SLUTSATSER

SVÅRARE ATT VARA 
EN BRA LEDARE

MER FOKUS 
PÅ NULÄGET

53 %

SVÅRARE ATT 
PLANERA BEMANNING

52 %



1. Pandemin gör det svårare att leda. 
Betydligt fler chefer upplever att det är  
svårare att vara en bra ledare totalt sett.

2. Påverkan på ledarskapet handlar  
framför allt om att fokus på nuläget har 
ökat samt att bemanningsplanering blivit 
svårare.

3. Stress bland chefer och medarbetare  
har ökat. 

4. Möjligheten att fysiskt träffa med- 
arbetare har minskat. 

FYRA SLUTSATSER

Så mycket har stressen
ökat inom samhällsbyggnad

BLAND HÖGRE CHEFER

42 %

BLAND MEDARBETARE

62 %

PÅ FÖRETAGSLEDANDE POSITIONER

59 %



1. Pandemin gör det svårare att leda. 
Betydligt fler chefer upplever att det är  
svårare att vara en bra ledare totalt sett.

2. Påverkan på ledarskapet handlar  
framför allt om att fokus på nuläget har 
ökat samt att bemanningsplanering blivit 
svårare.

3. Stress bland chefer och medarbetare  
har ökat. 

4. Möjligheten att fysiskt träffa med- 
arbetare har minskat. 

FYRA SLUTSATSER

Så mycket har stressen
ökat inom samhällsbyggnad

60%

SVÅRARE ATT 
TRÄFFA MEDARBETARE

20 % OFÖRÄNDRAT 19 % ENKLARE 2 % VET EJ



En längre version finns på 
byggcheferna.se/rapporter

• Denna rapport baseras på Byggchefsbarometern 2021, en Novus undersökning  
gjord på uppdrag av Byggcheferna i mars 2021. Frågorna avser december 2020. 

• Undersökningen besvarades av 2 048 chefer från hela samhällsbyggnad, vilket 
motsvarar en svarsfrekvens på 13 procent.

• Några av frågorna ställdes även i augusti 2020.

OM RAPPORTEN


