Snart går en tredjedel av alla i byggbranschen i pension! Hur kommer det att påverka den
unga generationen som snart ska ta över? Vi beslöt oss för att undersöka hur de egentligen
sover om natten. Deras främsta källor till oro hittar du samlade i den här rapporten.

Inledning
En tredjedel av alla medarbetare i byggsektorn går i
pension just när utmaningarna är som störst. Det ska
byggas rekordmycket – och det ska gå snabbt, vara
hållbart, högkvalitativt och inte kosta för mycket.
Det gör att den unga generationen samhällsbyggare
som nu ska ta över står inför stora utmaningar. I så
pass hög grad att åtta av tio ligger vakna på natten
och grubblar på jobbfrågor. Det framgår av undersökningen som redovisas i denna rapport.
Med rapporten hoppas vi få igång en mer insiktsfull och konkret diskussion om hur branschen kan
möta den nya generationens behov av innovativa och
kloka idéer. Det är en oerhört angelägen uppgift att
ta sig an. Den krävs för att svensk samhällsbyggnad
ska klara sina tuffa åtaganden under de mycket
intensiva år vi har framför oss.
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Områden där unga samhällsbyggare främst känner oro och
ser utmaningar
• Tidsmässiga och ekonomiska hinder.
• Kontroll – frågor gällande arbetets resultat och
andras påverkan på det.
• Kompetens och stöd – begränsad kompetensutveckling och stödfunktioner.
• Ledarskap och inflytande – utmaningar i att
hantera ansvar och få gehör.

Inledning

Tillvägagångssätt
Undersökningen har genomförts i flera steg. Bland
deltagare i undersökningen finns representanter från
hela byggprocessen – samhällsplanerare, byggherrar,
teknikkonsulter, arkitekter, projektledare, entreprenörer och fastighetsförvaltare.
Under vintern 2014/2015 genomfördes en kvalitativ
studie i form av fokusgrupper med unga samhällsbyggare (25–35 år). Vi delade upp studien i fyra
grupper, en för respektive yrkeskategori; tekniska
konsulter, arkitekter, entreprenörer och materialleverantörer. I fokusgrupperna såg vi att målgruppen
oroade sig för jobbrelaterade frågor. Detta valde vi
att undersöka vidare, i flera steg:
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1

En kvantitativ enkät i sociala medier
Syftet var att ta reda på om situationen
i byggbranschen gör att unga i branschen
sover sämre. 2 612 personer i åldern 20–65
svarade på om de låg vakna om natten och
tänkte på jobbet.

2

En kvalitativ studie
Vi genomförde ett antal djupintervjuer
med olika yrkeskategorier för att få djupare
förståelse för vad som oroar.

3

En fördjupande kvantitativ enkät
101 personer svarade på fördjupande
frågor om vad som oroar dem, och vilka
deras största utmaningar i jobbet är.

Inledning

Bakgrund
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Allt högre krav på
samhällsbyggare
Enligt Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen kommer en tredjedel av alla medarbetare i
byggsektorn att gå i pension mellan år 2010 och
2025. Det betyder att nästan 100 000 erfarna
yrkespersoner lämnar branschen under denna period.
Detta väldiga generationsskifte rymmer dessutom
ett åldersglapp som spetsar till situationen extra
mycket. Rekryteringen till branschen var nämligen
förhållandevis liten under 1990-talet med fastighetsoch byggkriser. Resultatet är att det nu till stor del är
yngre personer som ska ta över ansvaret i branschen.
Och den unga generation som tar över står inför stora
utmaningar.

Behovet av byggande är större än någonsin,
med pressade tids- och budgetramar

Sveriges Byggindustriers konjunkturbarometer
pekar på fortsatt hög aktivitetsnivå i sektorn under
de närmaste åren. Inte minst bostadsbristen och
behoven inom infrastruktur talar för att Sverige
behöver göra miljardinvesteringar och bygga
rekordmycket.
Fortsatt kritik mot byggkvaliteten

Bland andra Byggherrarna vill ha en fördjupad
diskussion om problemen med kvaliteten i byggandet.
Per-Erik Josephson, professor på avdelningen
för Construction Management på Chalmers, har
lett omfattande forskning på området och anser att
kvalitetsbristkostnaderna i ett genomsnittligt större
svenskt byggprojekt fortfarande ligger på 30–35
procent av den totala byggkostnaden.
Bristen på arbetskraft

Fastighetsägarna Stockholm och Stockholms
Byggmästareförening konstaterar i en rapport
(sommaren 2014) att det om 15 år kommer att
saknas cirka 65 000 personer i byggsektorn.
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Bakgrund

Nya regler och kravställningar tillkommer
allt snabbare

Kraven på dem som jobbar inom byggsektorn ökar
genom en allt mer komplex sammansättning av
lagar, regler, standarder och certifieringar. Svensk
Byggtjänsts AMA-specialist, Bo Samuelsson,
uppskattar att ett hundratal lagar och författningar
som gäller bygg- och anläggningsverksamhet har
tillkommit eller ändrats de senaste åren. Och sedan
Sverige gick med i EU har cirka 3 000 nya standarder
som berör byggområdet införts. Personcertifieringar
inom bygg och anläggning var tämligen ovanliga
för tio år sedan – idag finns ungefär 100.
Allt fler metoder och lösningar att lära sig
och välj bland

Den tekniska utvecklingen med nya metoder,
material och digitala lösningar går allt fortare.
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Bakgrund

Ligger branschen
vaken på nätterna
och grubblar på
jobbfrågor?
7/24

Ligger du vaken på
natten och grubblar
på jobbfrågor?
Dålig sömn är ofta tecken på oro och stress.
Vi frågade därför yrkesverksamma i åldern 20–65
i byggbranschen hur deras nattsömn såg ut (totalt
2 612). Svaret var slående. Det finns en tydlig signal
om att gruppen 25–35-åringar, ligger vakna på
nätterna och grubblar på jobbfrågor.
77 procent av alla som svarat anger att de ofta eller
ibland ligger vakna och tänker på jobbet. I åldersgruppen 25–35 är det än mer tydligt. Där anger hela
82 procent att de ofta eller ibland ligger vakna och
tänker på jobbfrågor.
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82%

i åldern 25–35 anger att de
ofta eller ibland ligger vakna
och grubblar på jobbfrågor

Ålder

Ofta

Ibland

Någon
gång

Aldrig

Totalt i
gruppen

Ofta +
ibland

0-25

118

106

37

21

282

79,43%

25-35

270

170

69

24

533

82,55%

35-55

667

498

229

101

1 495

77,93%

55-65

89

71

56

25

241

66,39%

65+

22

16

14

9

61

62,30%

Totalt

1 116

861

405

180

2 612

77,60%

Ligger du vaken?

Vad grubblar
man på?

Eftersom det var en markant skillnad på hur gruppen
25–35 år upplevde oro och jobbstress om nätterna,
jämfört med de äldre, ville vi studera detta vidare.
Vi genomförde en fördjupande studie och lät yrkesverksamma (101 personer) mellan 25–35 år svara på en
fördjupande enkät. De fick ange vilka olika jobbfrågor
de funderar på efter arbetstid, och vad som skapar
mest oro. Inledningsvis fick de välja från en lista med
flera olika källor till oro. Listan baserade sig på resultatet av de kvalitativa studier som genomförts tidigare.
De orosområden som angetts i undersökningen
går att samla i fyra övergripande områden:
•
•
•
•
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Tid och ekonomi
Kontroll
Kompetens
Ledarskap

91%
oroar sig över tid
och ekonomi
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Tidsmässiga
och ekonomiska
utmaningar
Tidsmässiga och ekonomiska utmaningar är de
faktorer som skapar störst oro. Målgruppen upplever
att de inte har tid att genomföra sina arbetsuppgifter
tillräckligt noggrant på grund av en hög arbetsbelastning och tajta deadlines.
De står ofta inför svåra tekniska problem som
ska lösas under tidspress. Man oroar sig för att inte
hålla projektbudgeten och för att kreativiteten ska
hämmas av tid och pengar.

Vad grubblar man på?

Att ha kontroll

85%
känner oro för bristande
kontroll

11/24

85 procent anger ett eller flera av de alternativ som
går in under området kontroll.
Ett projekt i samhällsbyggnadssektorn är komplext
och det framgår att många ser en utmaning i att det
är ett stort antal olika uppgifter och problem som ska
lösas samtidigt. De upplever också stress och oro över
att det är mycket att hålla reda på. Allt från produktion, ekonomi, upphandlingar till tekniska lösningar
på bygget.
Det finns en stor press runt hektiska arbetsdagar där
många detaljfrågor ska hanteras, samtidigt som man
blir störd av faktorer som man inte har kontroll över.
Man oroar sig också för att det är svårt att kontrollera
att andras arbete, inom det egna ansvarsområdet, är
utfört på rätt sätt.

Vad grubblar man på?

Kompetens

78%
känner oro som rör
kompetensfrågor
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25–35-åringarna upplever att det är svårt att
överblicka alla lagar, regler och riktlinjer som man
måste ha koll på. Det finns en stor oro att missa
något viktigt regelverk eller en ny lag.
Det är tydligt att de yngre känner en viss oro för
sin kompetens inom sitt område. Och många anger
att det finns en stor problematik kring att det saknas
mentorer och äldre erfarna kollegor att diskutera
lösningar med.
De anger även att det är svårt att känna till vilka
lösningar som står till buds.

Vad grubblar man på?

Ledarskap/
inflytande

63%

har angett minst ett av
ledarskaps- och inflytandealternativen
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Av de fyra områdena skapar ledarskapsområdet
minst oro. Men trots allt anger 63 procent ett
ledarskapsalternativ eller fler. Och vi ser i de
öppna svaren att det finns stora utmaningar kring
just ledarskap, att det är svårt att vara ung och
ifrågasätta praxis. Läs mer på sidan 17.
Många tycker också det är utmanande att
kontrollera och leda andra yrkesroller i ett projekt.

Vad grubblar man på?

84%
oroar sig för flera olika
områden
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Det finns ofta
parallella källor
till oro
Merparten av de som deltagit i studien oroar sig
över flera olika saker. 84 procent anger att de oroar
sig över tre eller fyra av områdena samtidigt; tid,
kontroll, kompetens och ledarskap.
Många saker påverkar varandra av naturliga skäl.
Upplever man en stor oro över sin arbetsbelastning
och brist på tid, så skapar det en oro för bristande
kontroll.
Vår kvalitativa studie bekräftar den komplexa
situationen där olika orosmoment går i varandra.

Vad grubblar man på?

Arbetsrelaterade
källor till oro
Här finns en sammanställning över arbetsrelaterade
källor till oro. Svarsalternativen är hämtade från den
kvalitativa studien som utgår från de svar unga samhällsbyggare lämnat i fokusgrupper och djupintervjuer.

Tid- och ekonomi
Kontroll

Kompetens

Ledarskap och inflytande

Rädsla att arbetsuppgifter inte är korrekt genomförda

58%

Svårt att kontrollera andras arbete inom mitt ansvarsområde

54%

Inte tid att vara grundlig i mitt arbete pga arbetsbelastningen

53%

Att inte hålla tidsramar

51%

Svårt att hålla koll på nya lagar och regler

48%

Svårt att överblicka vilka lösningar som står till buds

45%

Att inte hålla projektbudget

43%

För korta deadlines i mina projekt

41%

Min kreativitet hämmas av ekonomiska/tidsmässiga begränsningar

39%

Saknar kompetens/fortbildning kring angränsande arbetsområde

39%

Svårt att kontrollera att andras arbete utförs på rätt sätt

38%

Saknar en person/mentor att bolla frågor med

34%

Svårt att planera/prioritera arbetsdagen

34%

Svårt att hantera kunder och deras förväntningar

29%

Bristande stöd från äldre och mer erfarna kollegor

23%

Svårt att förstå hur jag kan bidra till branschens vision/mål

22%

Oroar mig för min personals välbefinnande/säkerhet

21%

Otillräcklig kompetensutveckling
Svårt att få min vilja igenom
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18%
13%

Vad grubblar man på?

Vilka är
de största
utmaningarna
i jobbet?

Vi ställde en öppen fråga till deltagarna i undersökningen om vad de upplevde som de största utmaningarna i sitt arbete. Slutsatsen är att unga i byggbranschen
har en arbetssituation med många olika typer av
problemställningar.
I svaren vi fick på vår öppna fråga fanns tydliga
teman som är beskrivna i svarsområden istället för
procentsatser. Vi ser att det finns stora utmaningar för
de unga samhällsbyggarna.
Tydliga teman

Vara ung ledare
Samordning och kommunikation i alla led
Hantera många saker samtidigt
Vara kvinna i en mansdominerad bransch
Hitta resurser (personal)
Leverera kvalitet under tids- och ekonomisk press
Ifrågasätta branchpraxis
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Svårt att som ung
leda och ifrågasätta
befintliga strukturer
Att vara ung ledare innebär stora utmaningar i att
leda och motivera äldre kollegor. Det finns en utmaning i att kunna förstå och ifrågasätta gammal praxis
som ung. Det är svårt att komma med nya förslag och
metoder, ofta möts man med kommentarer som ”så
här har vi alltid gjort”.
Det framgår också tydligt att det finns en utmaning i att vara ung kvinna i en mansdominerad
bransch, att få respekt hos både chefer och kollegor.

Ung ledare
”Som ny och ung i branschen är det en utmaning att våga ta
tuffa beslut utan erfarenhet/kunskap sedan tidigare.”
”Det är utmanande att som ung leda och motivera en äldre
yrkeskår.”

Vara kvinna i en mansdominerad bransch
”Att som kvinna smälta in i en väldigt mansdominerad bransch.”
”Att ständigt bli påmind om att man inte utgör normen i en
gubbig och delvis homogen bransch.”

Ifrågasätta branschpraxis
”Att som ung och oerfaren känna och förstå praxis i branschen
och våga ifrågasätta den.”
”Jag hör ibland att ”så här har vi alltid gjort” eller ”du vet hur det
är, man gör inte så som man skriver”.”
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Vilka är de största utmaningarna i jobbet?

Svårt att förstå helheten och samordna
ett projekts alla delar
Det framgår att det finns stora utmaningar med att
få ihop kommunikationen och samordningen genom
hela processen, i alla led. Samtidigt har gruppen
25–35-åringar många olika saker att hantera samtidigt.
Även bland de öppna svaren ser vi en stor oro för
att inte kunna leverera kvalitet under tids- och
ekonomisk press. Vilket också bekräftas i den kvalitativa studien. Det finns också en utmaning i att hitta
rätt underentreprenörer och personal.

Samordning och kommunikation i alla led
” Kommunikation mellan parter lokalt inom projektteamet, men även med beställare, konsulter etc.”
”Att få alla roller i ett projekt att respektera och förstå de andras
uppgifter.”

Leverera kvalitet under tidsoch ekonomisk press
”Att göra ett arbete med god kvalitet och samtidigt hålla sig
inom budget för uppdraget kan också vara en utmaning och
stressande faktor.”

Hantera många saker samtidigt
”Som ny och oerfaren i branschen är det mycket att hålla koll
på. Allt från produktion, ekonomi, upphandlingar till tekniska
lösningar på bygget. Saker man inte lärde sig på universitet.”

Hitta resurser
”Störst utmaning sista åren har varit att ha och hitta personal
för att få en bra arbetsfördelning i projekten.”

18/24

Vilka är de största utmaningarna i jobbet?

Vilken
kultur
finns på
arbetsplatsen?
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I en situation där stressen är hög och kraven allt större,
är relevanta och tillförlitliga informationskällor viktiga.
Vi ställde frågan vilka informationskällor de unga samhällsbyggarna använde mest i yrkeslivet. Vi frågade
också vilken kultur som råder på arbetsplatsen när det
gäller att få tid att lära sig nya verktyg.

93%
frågar kollegor med
annan/längre erfarenhet

Erfarna kollegor
är den viktigaste
informationskällan
Både de kvantitativa och den kvalitativa studien visar
att det upplevs som både enkelt och tidseffektivt att
fråga en kollega eller gå tillbaka till tidigare projekt.
Det upplevs också lite tryggare att vända sig till någon
kollega som på så vis delar ansvaret för olika beslut.
Fritextsökning på Google används ofta, men det
skiljer sig något mellan olika yrkeskategorier. I vissa
yrken, till exempel teknikkonsulter, upplevs källans
trovärdighet som mycket viktig och då sjunker
benägenheten att söka på Google något.

Frågar kollegor med annan/längre erfarenhet

93 %

Söker information från gamla projekt

68 %

Gör fritextsökning på internet (t ex Google)

53 %

Använder fack- och referensverktyg online
Använder fack- och referenslitteratur i fysisk version
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43 %
24%

Vilken informationskultur finns på arbetsplatsen?

Begränsad
tid att lära sig
Det saknas ofta tid eller förutsättningar för att
komma igång och verkligen lära sig att använda
befintliga informationskällor.

71%

har begränsad tid/möjlighet
att lära sig använda befintliga
informationskällor och
verktyg fullt ut

Ja 46%

Nja 25%
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Vilken informationskultur finns på arbetsplatsen?

Slutsats
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Vad är kännetecknande för unga i
samhällsbyggnadsbranschen?
Studien bekräftar på ett tydligt sätt att de unga inom
samhällsbyggnadssektorn har en utmanande arbetssituation med pressade tidplaner, många parallella
arbetsuppgifter och flera olika intressenter att ta

De unga samhällsbyggarna har en komplex
arbetssituation ...

23/24

hänsyn till. Med begränsad erfarenhet skapar detta
en stor oro. De har också en stor rädsla för att saker
ska bli fel, att arbetsuppgifter inte blir korrekt
genomförda, att andra inte genomför sina uppgifter
på rätt sätt. De upplever också att de har dålig koll på
lagar, regler och praxis.
I första hand vänder de sig till kollegor eller
googlar, de väljer det som går snabbt och är enkelt i
stunden. Och de har begränsad möjlighet att sätta sig
in i hur olika digitala verktyg fungerar.

... de oroar sig för att
saker ska bli fel ...

… i första hand
vänder de sig till
kollegor eller googlar.

Slutsats

Stor utmaning som
rymmer fantastiska
möjligheter
Den unga generationen står inför stora utmaningar
och känner oro. I så pass hög grad att nattsömnen
störs för åtta av tio.
03:30 rapporten visar hur de unga samhällsbyggarna
som ska ta över, mår och hur de tänker. Nu måste
hela branschen – inte minst vi äldre – agera utifrån
denna verklighet.
Här kan organisationer och företag göra olika
insatser för att bättre möta den nya generationens
behov och idéer.
Vi i branschen behöver bli bättre på:
• Erfarenhets- och kunskapsöverföring.
• Möta och ta till vara på den nya generationens
idékraft.
• Utveckla en branschkultur som värdesätter och
verkar för inkludering och mångfald.
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Svensk Byggtjänst kommer att bygga vidare på det
arbete vi redan gör inom bland annat nätverket
Unga Talanger. Vi har även skapat ett forum där vi
diskuterar frågeställningar från 03:30 rapporten.
Läs mer på byggtjanst.se/0330-forum
Här kommer vi också att svara på yrkesfrågor och
fånga upp idéer från unga samhällsbyggare.
Denna nya generation samhällsbyggares goda
nattsömn är en fråga vi brinner för.

Erik Hellqvist, vd Svensk Byggtjänst

