
BYGG OCH 
FASTIGHET  
BRANSCHEN UR ETT CHEFSPERSPEKTIV

Hos oss blir du en bättre chef.

En branschrapport från Ledarna



2 3

INNEHÅLL 

Inledning .............................................................................................................................3

Cheferna som bygger sverige .........................................................................................4

Ledarskap gör skillnad ....................................................................................................7

Utmaningar för chefer inom bygg och fastighetssektorn ......................................10

Bilaga: Ledarnas tio förutsättningar för ledarskap .................................................13



2 3

Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation som 
arbetar bara för chefer. Ledarna bildades för över 100 
år sedan. Grundidén, att chefer hjälper andra chefer till 
framgång, är samma nu som då.

INLEDNING  

Föreningen Byggcheferna har 16 500 medlemmar och är 
Ledarnas största branschförening. I den här rapporten 
lyfter Ledarna fram några av de stora och viktiga fram-
tidsutmaningar som chefer inom bygg- och fastighets-
sektorn står inför och beskriver de särskilda villkor som 
präglar samhällsbyggnadsbranschen. 



4 5

CHEFERNA SOM BYGGER SVERIGE   

91%

 

Cheferna inom branschen spelar en viktig roll för att 
möta de höga krav som samhället ställer på byggande av 
bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur i ett Sverige 
som växer. Ledarskapet är till och med avgörande för 
branschens långsiktiga utveckling. 

Att bygga ett nytt bostadsområde, anlägga en ny väg 
eller järnväg är projekt som kan ta åtskilliga år från 
idé och första spadtag till att projektet är färdigt. Hela 
plan- och byggprocessen kan ha över 40 olika steg och 
pågå i ett knappt decennium. Under resans gång har 
många aktörer varit involverade. Markägare, exploatörer, 
entreprenörer, kommunala tjänstemän, politiker, statliga 
myndigheter, intresseorganisationer och eventuellt 
domstolar. 

Behov av fördubblat  bostadsbyggande
Branschen står inför stora utmaningar. Sverige får 
allt fler innevånare. Befolkningen i storstäderna ökar 
kraftigt. En stor generation unga söker sin första bostad. 
Bostadsbyggandet kan komma att behöva fördubblas för 
att tillgodose behovet av nya lägenheter. Samtidigt är de 
svenska byggkostnaderna bland de högsta i EU. 

Satsningar på eftersatt infrastruktur
Landets investeringar i infrastruktur har varit eftersatta 
i flera decennier. Under det senaste halvseklet har de 
samlade investeringarna i infrastruktur mer än halve-
rats. Inom kommande år behöver stora satsningar göras 
för att upprätthålla ett effektivt transportsystem inom 
hela landet och råda bot på den underdimensionerade 
kollektivtrafiken i storstadsregionerna. 

TOTALA BYGGINVESTERINGAR
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I dag utgörs den största delen av byggandet, 
knappt 40 procent av bostadsinvesteringar. 
Det rör sig både om nybyggnad och ombygg-
nad. Bostadsbyggandet har ökat efter 1990-ta-
lets djupa nedgång  till följd av den stora 
finanskrisen, men ligger långt under nivåerna 
på 1960- och 1970-talen.  

Knappt 35 procent av bygginvesteringarna 
utgörs av lokaler. De omfattar både privata 
kontors- och industrifastigheter samt offent-
liga lokaler så som till exempel sjukhus och 
förskolor. Därefter kommer investeringar i an-
läggningar så som investeringar i infrastruk-
tur, vatten- och värmeverk. Bygginvestering-
arna är störst i de tre storstadsregionerna där 
befolkningstillväxten också är störts. Enbart 
Stockholms län stod för nära en tredjedel av 
bygginvesteringarna år 2012.

Bygg- och fastighetssektorns andel av brutto-
nationalprodukten (BNP) är idag 13,9 procent. 
Av det är bygginvesteringarnas andel av 
bruttonationalprodukten (BNP) i dag knappt 
10 procent. Men den har varierat från över 15 
procent i mitten av 1960-talet till 6 procent 
i slutet av 1990-talet. De stora svängarna 
har flera orsaker. Den allmänna ekonomiska 
utvecklingen påverkar i hög grad byggandet. 
Överhettningen på fastighetsmarknaden, som 
i slutet av 1980-talet, har också haft en viktig 
betydelse för utvecklingen. Politiska beslut 
om skatter, avregleringar och subventioner 
bar både direkt och indirekt inverkan på bran-
schen liksom räntenivåer och lönevillkor.
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55 000 chefer i över 190 000 företag 
En av åtta av alla förvärvsarbetande i Sverige jobbar 
i bygg- och fastighetssektorn. Av dessa är ca 55 000  
chefer. Cheferna inom bygg- och fastighetssektorn  
arbetar i en bransch som bygger och förvaltar  
Sveriges fastigheter och utvecklar landets  
infrastruktur. 

Cheferna inom bygg- och fastighetssektorn finns 
inom hela samhällsbyggnadssektorn, den största  
andelen  chefer finns bland bygg- och anläggnings- 
entreprenörerna. Många chefer är också verksamma 
inom fastighetsförvaltning och bland el- och vvs-  
installatörer, måleri, glas, plåt och olika special- 
entreprenörer.

BRANSCHSTRUKTUR 2011, ANTAL ANSTÄLLDA OCH ANTAL FÖRETAG

NÄRINGSGREN1
ANTAL

FÖRETAG ANSTÄLLDA CHEFER2

BYGGENTREPRENÖRER M.FL. 39 628 97 400 14 600

ANLÄGGNINGSENTREPRENÖRER M.FL. 13 321 43 400 6 500

VVS-FIRMOR 6 524 30 000 4 500

MÅLERIER 6 574 15 400 2 300

ELINSTALLATIONSFIRMOR 9 731 34 100 5 100

VENTILATIONSFIRMOR 1 730 8 300 1 200

BYGGNADSPLÅTSLAGERIER 2 281 6 100 900

GLASMÄSTERIER 980 2 600 400

UTHYRARE AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSMASKINER M.FL. 2 932 7 900 1 200

SPECIALENTREPRENAD3, BYGG OCH ANLÄGGNING 9 872 31 400 4 700

FASTIGHETSFÖRVALTNING 74 748 58 300 8 700

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSFÖRETAG, GRÖNYTOR 2 496 3 000 500

TEKNISKA KONSULTBYRÅER, BYGG OCH ANLÄGGNING 15 130 21 500 3 200

FASTIGHETSMÄKLARE M.FL. 5 236 8 400 1 300

TOTAL 191 183 367 800 55 100

KÄLLA: 
1. Företagsdatabasen, SCB
2. Chefer och arbetsledare, Ledarnas uppskattning
3. Diverse bland annat rivning, slutbehandling, rengöring, takarbeten mm.
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LEDARSKAP GÖR SKILLNAD  

Ett gott och ansvarsfullt ledarskap gör skillnad. Chefer 
måste få ägares och bolagsledningars förtroende och för-
utsättningar att utöva ett gott ledarskap fullt ut. 

Cheferna inom bygg- och fastighetssektorn behöver ha 
en gedigen teknisk utbildning och ofta en bred kompe-
tens i bland annat ekonomi och juridik. I dag ställs också 
allt högre krav på kvalitet och miljötänkande i både byg-
gande och förvaltning vilket ställer ytterligare krav på 
kompetensen hos cheferna.

Inom bygg- och fastighetsbranschen är det vanligt att arbe-
tet bedrivs som projekt. Det ställer höga krav på cheferna 
när det gäller att ha struktur, god planering, framförhållning, 
ekonomiskt ansvar och uppföljning under hela projekttiden. 
Chefer genomför upphandlingar och har kontakter med 
underleverantörer och uppdragsgivare. Det är chefen som 
leder laget och fördelar arbetet bland medarbetarna. Arbets-
miljön är ett chefsansvar liksom kulturen på arbetsplatsen. 
Med chefsrollen följer också ett utvecklingsansvar. Hur kan 
nästa projekt genomföras bättre och effektivare och hur kan 
goda erfarenheter tas tillvara i framtiden? Hur förändras 
omvärlden och vilka trender påverkar ledarskapet? 

Hanteringen av det så kallade huvudentreprenörsansva-
ret, som nu är överenskommet kommer också vara en 
chefsuppgift. 

Arbetsmiljön är ett område där cheferna har stort ansvar 
som kräver kunskap och kontinuerligt arbete med för-
ankring och uppföljning av rutiner, men också resurser. 
Tidspress och stress får inte gå ut över säkerheten. Bygg-
sektorn är en bransch där många olyckor sker och sett över 
en längre period så omkommer nära en person i månaden i 
bygg- och anläggningsbranschen. Detta är ett allvarligt pro-
blem som alla aktörer i branschen måste vara med och lösa. 

Goda insatser ska avspeglas i lönen
För Ledarna är det avgörande att goda insatser avspeg-
las i lönen. Chefer ska premieras för sina resultat, initia-
tiv och engagemang. Och varje chef ska veta vad som 
påverkar den egna löneutvecklingen. Läs mer i bilagan 
”Ledarnas 10 förutsättningar för Ledarskap”.
Ledarna samlar statistik och fakta om cheferna inom 
bygg- och fastighetssektorn och följer chefernas utveck-
ling när det gäller löner, förmåner och anställningsvill-
kor. I bilden ges en överskådlig bild över olika chefsbe-
fattningar och dess olika lönenivåer.

MEDLEMSLÖNER 2013 I BYGGBRANSCHEN. FAST & RÖRLIG LÖN.
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Intervju med Dastan Media Ringlund, 
styrelseledamot inom Byggcheferna 
och Ledarnas förbundsstyrelse samt 
Byggprojektledare inom Göteborgs 
Stad, Lokalförvaltningen. 
 
– Jag älskar flexibiliteten och vetskapen om 
att vi bygger för framtiden, säger Dastan 
Media Ringlund.  
 
Ena dagen träffar hon arkitekter. Andra dagen möter hon 
kommande brukare för att hitta konkreta lösningar för 
just deras arbetsmiljö. Eller så möter hon akustiker med 
kompetens att utforma de bästa ljudmiljöerna. 
 
Rollen som byggchef är komplex. Den kräver många 
kompetenser. Teknik, ekonomi, juridik, kvalitet, miljö 
och inte minst ledarskap. Till det ska läggas ett stort 
mått ödmjukhet. Varje nytt projekt innebär en ny roll för 
projektledaren.  
 

– Det gäller att snabbt skapa nya  relationer 
till nya medarbetare och få gruppen att 
 fungera tillsammans, säger Dastan. 

De största utmaningarna handlar om tid och pengar. 
Byggbranschen jobbar med långa tidsperspektiv, från 
idé och förstudie till rivning. Vi har många olika intres-
senter under hela processen, myndigheter, beställare, 
brukare, förvaltningsorganisationer etc. Vi jobbar ofta 
med pressade tidplaner. Som byggchef förväntas du att 
tillgodose samtliga intressenters krav, mål och önskning-
ar under den uttalade tiden samt till den investerings-
ram du har tilldelats.  
 
Ännu en utmaning är att från början inte få en invest-
erings ram som räcker till målen i projektet, tycker hon. 

Då är målen och medlen inte i harmoni.  
I chefsrollen ingår också att ta ansvar för kvalitets frågor, 
klimat- och miljöaspekter liksom arbetsmiljö frågor. En 
ökad jämställdhet och mångfald inom branschen är nå-
got som Dastan tycker är en självklarhet och ser det som 
en strategisk fråga för alla chefer som värnar om både 
kompetensförsörjning och sunda värderingar. 

– På Lokalförvaltningen värderar vi arbets-
miljö samt jämställdhets- och mångfalds 
frågorna högt. Vi arbetar kontinuerligt med 
dessa frågor från ledningsnivå fram till den 
enskilda medarbetaren. Genom årliga mät-
ningar och uppföljningar har vi lyckats hålla 
igång arbetet samtidigt som man dragit nytta 
av resultatet, säger hon. 
 
Byggcheferna har genomfört en rad olika undersök-
ningar och marknadsanalyser som visar att bygg- och 
fastighetsbranschen ligger efter i mångfald och jäm-
ställdhetsfrågan. Detta leder till ett kompetensbortfall 
som kostar enorma summor årligen. Frågan kräver att 
vi pratar om den och ger den utrymme i alla led. Vår 
kampanj #schysstbygge syftar till att hjälpa företagen 
på vägen till en sundare arbetsmiljö. Den har redan gett 
resultat på så sätt att frågan har väckts till liv i många 
stora och små bolag. Mångfalds- och jämställdhetsfrågan 
är komplex och är en utmaning, men med utmaningarna 
kommer också möjligheter till förändring. 
 
När Dastan siar om framtiden tror hon att teknikutveck-
lingen kommer att göra branschen både mer effektiv 
och skapa en säkrare arbetsmiljö. Surfplattor istället för 
lappar. Robotteknik för mer krävande arbetsmoment. 
Miljö- och kvalitetssäkrade byggmaterial i hela kedjan. 
Tekniken är viktig, men för henne kommer människorna 
som ska använda lokalerna, och medarbetarna som 
 bygger, alltid i första hand. 
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Det bästa med mitt jobb är 
egentligen allt, säger Dastan Me-
dia Ringlund. I hennes roll ingår 
att bygga framtidens förskolor, 

skolor och äldre- och asylboende 
samt boende med särskild service 

inom Göteborgs Stad. Arbetet 
omfattar tidiga skeden (förstudie) 
till verksamhetsstart i lokalerna 

(avslut och överlämnande).
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Intervju med Anders Hinn, projekt
ledare och högskoleingenjör vid Bygg
administration Harald Olsson AB, Malmö. 
 

– Ingenting är omöjligt. Men ibland kan det 
ta lite längre tid, säger Anders Hinn. Han är 
projektledaren som brinner för innovationer, 
högskoleingenjören som ser möjligheter där 
andra ser svårigheter. 

När det gäller framtidsutmaningar för branschen är han 
rakt på sak. 
 

– Det handlar om två saker. Det ena är att 
bygga billigare hyresrätter. Det andra är att 
vi har begränsade resurser och måste bygga 
med hänsyn till miljön.

Samtidigt pekar han på behovet av att bygga smartare 
för att öka kvaliteten och få hus och lokaler att möta 
beställarnas krav. Själv vann han pris för sitt miljötän-
kande när han ledde ett byggprojekt med ett hundratal 
villor, utan att behöva skicka något avfall till deponi. Allt 
kunde återvinnas. Tack vare effektiv sortering. Anders 
Hinn, menar att det berodde på ledarskapet.  
 

– Jag tog med mig all personal till  soptippen. 
Det blev en väckarklocka för alla inblandade. 
Där bestämde vi oss för att vi inte ville bidra 
till att sopberget skulle växa 
 
Anders Hinn brinner för att hitta nya sätt att lösa upp-
gifter. När han fick i uppdrag att projektleda bygget av 
en skola i Malmö ville han skapa en optimal miljö för lä-
rande. Så inleddes ett samarbete med forskare vid Lunds 
Tekniska Högskola och Malmö Högskola. När  teknik och 
pedagogik möttes blev resultatet att skolan ska  byggas 
med intelligent belysning, som anpassas efter hur 
 eleverna mår och stämningen i klassrummet. 
 

Att beställarens krav kan vara både svåra och motsä-
gelsefulla är ingenting som Anders Hinn tycker är ett 
problem. Tvärtom! Han har just ansvarat för ombygg-
nationen av ett kulturhus i Malmö som en gång varit 
tjänstebostad för fångvaktare. Det skulle göras om till 
förskola. Antikvariska värden som ställer höga krav på 
bevarande skulle förenas med moderna regler om god 
tillgänglighet och barnsäkerhet. Det ställde stora krav på 
kreativa lösningar.   
 
Byggbranschen förändras, konstaterar Anders Hinn. 
Från att ha varit stel och totalt mansdominerad håller 
den på att bli mer dynamisk och flexibel. Idag finns det 
både kvinnor och yngre män bland byggcheferna. 
 

– Det gör stor skillnad, menar han.   

UTMANINGAR FÖR CHEFER...

Globalisering och digitalisering
Att jobba inom bygg- och fastighetsbranschen inne-
bär att befinna sig i en miljö som hela tiden förändras. 
Världsekonomins utveckling, politiska beslut och kun-
dernas efterfrågan påverkar vardagen i stort och smått. 
I en allt mer globaliserad värld och ett mer integrerat 
Europa förändras chefers roll och uppdrag. Med teknik-
utveckling, innovationer och digitaliseringen försvinner 
gamla arbetsuppgifter medan nya kommer till. Samtidigt 
förändras våra kommunikationsmönster. I framtiden kan 
det bli vanligare att leda på distans eller att leda medar-
betare i andra länder och världsdelar.  

Generationsväxling 
Snittåldern bland ledarnas medlemmar är (2012) 47 år 
och det pågår en generationsväxling i branschen. Yngre 
chefer ersätter 40-talisterna och det innebär möjligheter 
för ett nytt modernt ledarskap men öppnar också nya be-
hov. Bygg- och fastighetssektorn måste vara attraktiv för 
alla, både kvinnor och män, oavsett bakgrund, om den 
ska rekrytera den kompetens som efterfrågas. Chefernas 
ansvar för detta är en av de mest strategiska utmaning-
arna framöver. 

”Det gör stor skillnad.”
Anders Hinn om den 
ökade mångfalden 

bland byggcheferna.
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...INOM BYGG OCH FASTIGHETSSEKTORN

Bygg och fastighetssektorn behöver 
mer jämställdhet och mångfald
Bygg- och fastighetssektorn är idag starkt mansdomine-
rad och har få medarbetare med utomnordisk bakgrund. 
Den behöver större mångfald bland chefer och medarbe-
tare, entreprenörer och ägare. Branschen behöver både 
kvinnor och män. Mångfald är en viktig fråga och i ledar-
skapet ingår att arbeta för att personer med olika bak-
grund rekryteras. Mångfald gör samhällsbyggnadsbran-
schen mer kompetent, kreativ och konkurrenskraftig. Ett 
strukturerat och systematiskt arbete för jämställdhet och 
mångfald är dessutom en förutsättning för att komma 
tillrätta med den könssegregerade arbetsmarknaden. 
Det råder heller inget tvivel om den affärsnytta som 
jämställdhet och mångfald innebär. 

Machokulturen inom branschen  
måste utrotas 
Byggchefsbarometern 2013, en undersökning som 
genomförs av föreningen Byggcheferna, bekräftade de 
attitydproblem som finns inom bygg- och fastighetssek-
torn. En majoritet av de som svarade ansåg att arbets-
miljön kännetecknas av en grabbig attityd med ett tufft 
arbetsklimat. Den visade också att det finns en utbredd 
uppfattning om att kvinnors löner, arbetsvillkor och kar-
riärmöjligheter är sämre än männens. Undersökningen 
visade också att det inom branschen finns fördomar mot 
homosexualitet. 

BRANSCHSTRUKTUR 2012, LEDARNAS MEDLEMMAR

NÄRINGSGREN
MEDLEMMAR

DÄRAV KVINNOR %
ANTAL

BYGGENTREPRENÖRER M.FL. 5 700 6,9

ANLÄGGNINGSENTREPRENÖRER M.FL. 1 800 7,3

VVS-FIRMOR 800 2,4

MÅLERIER 300 3,8

ELINSTALLATIONSFIRMOR 1 300 3,6

VENTILATIONSFIRMOR 200 3,8

BYGGNADSPLÅTSLAGERIER 60 1,6

GLASMÄSTERIER 50 11,4

UTHYRARE AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSMASKINER M.FL. 300 6,2

SPECIALENTREPRENAD, BYGG OCH ANLÄGGNING 1 200 7,0

FASTIGHETSFÖRVALTNING 2 100 22,8

SKÖTSEL- OCH UNDERHÅLLSFÖRETAG, GRÖNYTOR 60 15,6

TEKNISKA KONSULTBYRÅER, BYGG OCH ANLÄGGNING 550 12,5

FASTIGHETSMÄKLARE M.FL. 40 32,5

TOTAL 14 460 8,9
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Bygg och fastighetssektorn ska vara 
en bransch för alla 
De förhållanden som beskrivs ovan är för Ledarna, 
 liksom för föreningen Byggcheferna, helt oacceptabla 
och därför görs stora ansträngningar för att komma 
till rätta med attityder som står i strid mot principen 
om alla människors lika värde. Ingen ska behöva välja 
bort bygg- och fastighetssektorn för att de upplever att 
arbets miljön är ohälsosam eller för att de misstänker att 
de inte kommer att ges en rättvis chans beroende på 
kön, sexuell läggning eller utländsk bakgrund. Därför 
görs omfattande utbildningsinsatser och aktiviteter 
för att göra medlemmarna delaktiga i arbetet med att 
komma till rätta med dessa allvarliga problem. 

Krafttag mot mutor 
Chefer inom bygg- och fastighetssektorn ska ta ansvar 
och leda med sunda värderingar. De ska också främja en 
miljö där anställda törs påtala och avslöja brister, fusk 
och misstänkt brottslighet. Bra chefer har beredskap för  
att hantera situationer som kräver god etisk kompass 
och bidrar till ett arbetsklimat där varje medarbetare i 
hela arbetslaget är delaktiga i värdegrundsarbetet. 
 
Runt om i världen är korruption ett allvarligt problem. 
Det skadar inte bara ekonomin och marknadsekonomins 
spelregler utan undergräver demokratins utveckling.  
I rapporten Köpta relationer – om korruption i det kom-
munala Sverige, som gjordes av Statskontoret 2012,  
konstateras att ”genomgående i kommunerna,  
landstingen och bolagen är det i kontakter med 
byggbranschen som mest korruption upptäcks och  
anmäls. De allra flesta anmälda givarna kommer  
också från byggbranschen. Mottagaren har i dessa  
fall många gånger blivit erbjuden en eller flera bjud-
resor. Ibland har mottagaren fått renoveringar utförda i 
den privata bostaden. Båda typerna av förmåner förefal-
ler främst ha lämnats i syfte att påverka upphandlingar”. 

Ledarskap mot korruption 
Enligt Byggchefsbarometern 2011, en undersökning som 
föreningen Byggcheferna inom Ledarna har genomfört 
visade att drygt två tredjedelar av cheferna uppger att 
en leverantör, entreprenör eller konsult har erbjudit 
muta i form av produkter eller tjänster för att få en fördel 
vid en upphandling.  
 
Arbetet mot korruption är en viktig ledarskapsfråga. 
Det är viktigt att chefer har kunskap om regelverken 
och beredskap att hantera situationer där korruption 
kan  förekomma. Som en del i föreningen Byggchefernas 
arbete för en förändrad och förbättrad byggbransch er-
bjuds skolor och högskolor information och föreläsningar. 
Genom föreningens ambassadörsprogram kan studenter 
få möjlighet att diskutera situationer som kan bli deras 
verklighet när de lämnat studierna.  Korruption måste 
motverkas och förebyggas och kan aldrig  accepteras.

”Manlighetsnormen ökar 
risken för korruption och 

byggfusk. När män kliar varandra 
på ryggen i informella strukturer 
skapas dolda beslutsvägar som 

undergräver en renhårig bransch. 
Därför är det extremt viktigt att vi 

tillsammans skapar en bransch med 
öppen attityd mot olikheter.” 

Lars Bergqvist, Byggcheferna
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LEDARNAS TIO FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR LEDARSKAP

1. Kalla chefen chef
Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en 
tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat 
att fatta beslut och få den information som krävs för 
 uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är 
oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämning-
ar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder 
fel i synen på den viktiga rollen. Kommunicera chefens 
 uppdrag internt och externt.

2. Tydliggör förväntningarna
Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/ 
ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i 
jobbet. Var tydlig med förväntningar och skapa samsyn 
kring uppdraget.

3. Mandat och befogenheter
Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten 
för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenhe-
ter att förändra t ex arbetsorganisationen. Ge chefen 
handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Ge chefen 
tillräckliga personella och ekonomiska resurser.

4. Ge chefen tid att leda
Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera inom 
normal arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete 
och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och 
skapa en jämn könsfördelning. Ge chefen tillgång till 
service- och stödfunktioner på arbetsplatsen.

5. Rimliga personalgrupper
Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta 
chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap för-
utsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och 
lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha 
en inblick i den dagliga verksamheten. Begränsa antalet 
medarbetare per chef.

6. Stöd i utsatta lägen
När chefen ska genomföra förändringar som   besparingar 
eller omorganisationer måste konsekvenserna av 
 uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som 
händer efteråt. Backa upp chefen i utsatta lägen.

7. Utvecklingssamtal  
– också för chefen
Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. 
Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska inne- 
hållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla 
detta. Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen.

8. Karriärutveckling  
– en naturlig del av chefsjobbet
För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska 
arbets givaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna 
i verk- samheten. Verksamheten ska visa på olika 
karriär vägar, ge möjlighet till karriärväxling och  tidigt 
 identifiera unga potentiella ledare. Erbjud chefen 
 möjlighet till individuell karriärplanering.

9. Lön för mödan
Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare 
och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, 
initiativ och engagemang och veta vad som påverkar 
den egna löneutvecklingen. Ge bra chefer bra lön.

10. Utvärderas i rollen som ledare
Utvärdering av chefens jobb ska också utgå 
från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl chefen har 
skapat delaktighet, delegerat ansvar och befogenheter 
eller  hanterat konflikter. Belöna chefer som skapar resul-
tat genom gott ledarskap.
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SCB: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Sysselsattning-forvarvsarbete-och-
arbetstider/Registerbaserad-arbetsmarknadsstatistik-RAMS/7895/7902/Behallare-for-Press/368110/

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2010/vad-kostar-det-att-bygga-bort-bostadsbristen.pdf

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1783763-machokulturen-inom-byggbranschen-maste-utrotas

http://www.svd.se/naringsliv/kvinnor-inom-bygg-flyr-machokultur_8774424.svd

http://www.statskontoret.se/publikationer/2012/kopta-relationer-om-korruption-i-det-kommunala-sverige/

www.byggcheferna.se

www.ledarna.se

www.bygg.org

KÄLLOR
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Frågor om rapporten eller kring branschen?
Kontakta Börje Hammarström, branschansvarig inom 
bygg- och fastighetsektorn, Ledarna. 

E-post: borje.hammarstrom@ledarna.se

Bygg och fastighetssektorn ur ett chefsperspektiv © Ledarna 2014



Ledarna är Sveriges chefsorganisation 
med fler än 90 000 medlemmar. 

Som medlem i Ledarna får du stöd 
både i din yrkesroll som chef och 

som anställd. Ett dubbelt perspektiv 
ingen annan erbjuder.

Hos oss blir du en bättre chef.

Besöksadress:  S:t Eriksgatan 26. Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm.
Telefon: 08-598 99 000. Fax: 08-598 99 010. Ledarnas Chefsservice 0200-87 11 11.
www.ledarna.se


