
FAKTA om civilingenjörer i 
byggbranschen 

 

Vartannat år gör Sveriges Byggindustrier en kartläggning av arbetskraften inom byggindustrin och analyserar  
kompetensförsörjningsbehovet. Statistiken bygger på SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS)  

och yrkesregistret. Den senast tillgängliga statistiken avser 2016. 

 

 

Civilingenjörer med bygginriktning 

Inom Byggindustrin (SNI 41–43) arbetade cirka 2 400 ut-
bildade civilingenjörer med bygginriktning år 2016. 
Utöver dessa arbetade drygt 1 000 utbildade civilingenjö-
rer med annan teknisk inriktning. Civilingenjörer utgjorde 
1,0 procent av förvärvsarbetarna inom byggindustrin 
2016. För samtliga näringsgrenar fanns det år 2016 näs-
tan 16 400 bygginriktade civilingenjörer. Detta faktablad 
fokuserar i huvudsak på de civilingenjörer som valt bygg-
inriktning. Här specificerat som personer som enligt 
svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000) utbildat sig 
på nivå 54x-55x med inriktning 580–582.  

Civilingenjörer med bygginriktning i 
olika näringsgrenar 

Av samtliga utbildade civilingenjörer med bygginriktning 
arbetade drygt 14,6 procent inom byggindustrin år 2016. 
Störst andel, 41,0 procent eller drygt 6 700 personer, be-
fann sig i den övriga samhällsbyggnadssektorn, som 
består av bland annat tekniska konsulter, fastighets-
branschen och byggmaterialindustrierna.  

Figur 1. Andel byggutbildade civilingenjörer efter bransch år 
2016

 
 
Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier  

Civilingenjörer med bygginriktning i 
samhällsbyggnadssektorn  

Sammantaget arbetade cirka 9 100 civilingenjörer med 
bygginriktning inom samhällsbyggnadssektorn vilket mot-
svarar 55,6 procent av alla utbildade civilingenjörer med 
bygginriktning. Av dessa arbetade drygt en tredjedel 
inom delsektorn tekniska konsulter inom bygg, energi el-
ler VVS och cirka en fjärdedel inom byggindustrin.  

 
 

Figur 2. Antal byggutbildade civilingenjörer för samhällsbygg-
nadssektorns olika delsektorer år 2016 

 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier  

Fler civilingenjörer i större företag 

Majoriteten av civilingenjörerna med bygginriktning 
inom byggindustrin arbetar för större företag, med fler 
än 200 anställda (68,2 procent år 2016). För mindre före-
tag med färre än 50 anställda var samma siffra enbart 
13,9 procent. För hela Samhällsbyggnadssektorn ser för-
delningen något annorlunda ut och en större andel av 
civilingenjörerna jobbar för mindre företag med färre än 
50 anställda (28,0 procent).     

Vilka är civilingenjörerna? 

Inom såväl byggindustrin som den övriga samhällsbygg-
nadssektorn är runt 60 procent av de utbildade 
civilingenjörerna med bygginriktning under 45 år (60,5 
respektive 57,7 procent). Störst skillnad mellan byggindu-
strin och den övriga samhällsbyggnadssektorn finns 
bland de allra äldsta, de över 65 år. Bland dessa åter-
fanns enbart 3,3 procent av de bygginriktade 
civilingenjörerna inom byggindustrin, för övriga samhälls-
byggnadssektorn var denna andel mer än dubbelt så stor, 
6,8 procent. 
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Figur 3. Andel civilingenjörer med bygginriktning som arbetar 
inom byggindustrin och den övriga samhällsbyggnadssektorn 
för respektive åldersgrupp år 2016 
 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier  

Av samtliga civilingenjörer med byggutbildning år 2016 
var 33,6 procent kvinnor. Denna andel var dock lägre 
inom Samhällsbyggnadssektorn (exkl. byggindustrin) där 
32,0 procent var kvinnor. Ännu lägre var denna andel för 
byggindustrin, där endast 28,0 procent av civilingenjö-
rerna med bygginriktning var kvinnor.  

Figur 4. Andel kvinnor bland civilingenjörerna med 
bygginriktning för olika näringsgrenar år 2016  

 
Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier  

Av de bygginriktade civilingenjörerna inom byggindustrin 
var 7,3 procent utrikes födda. Vilket är en högre andel än 
för den övriga Samhällsbyggnadssektorn (7,0 procent), 
men lägre än genomsnittet för alla näringsgrenar (8,8 
procent). 

Inom vilka yrkesroller arbetar civilin-
genjörer med bygginriktning? 

Av civilingenjörerna med bygginriktning inom byggindu-
strin år 2016 hade 40,3 procent en ledande yrkesroll. 
28,1 procent arbetade inom yrken som kräver specialist-
kompetens och 27,6 procent i yrken som kräver kortare 
högskoleutbildning. För den övriga samhällsbyggnads-
sektorn är fördelningen annorlunda. Där arbetade cirka 
20 procent av civilingenjörerna inom ledningsarbete år 
2016 och mer än hälften inom yrken som kräver specia-
listkompetens. Inom övriga näringsgrenar är 
fördelningen liknande den som finns inom den övriga 
samhällsbyggnadssektorn.  

 
Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Hur många utbildas till civilingenjörer 

Knappt 700 personer per läsår har påbörjat program som 
leder till civilingenjörsexamina med bygginriktning de 
senaste åren. Antalet har dock minskat något, nästan 
varje år, sedan läsåret 2009/2010. Läsåret 2017/2018 på-
började knappt 670 studenter utbildningen, varav knappt 
hälften var kvinnor. 

Figur 6. Nybörjare på program som leder till civilingenjörsexa-
men med bygginriktning, 2007/08–2017/18 

Källa: UKÄ, Sveriges Byggindustrier 

Antalet personer som tar en civilingenjörsexamen är na-
turligt lägre än antalet som påbörjade utbildningen fem 
år tidigare. Senaste åren har cirka 600 personer tagit exa-
men varje år. Andelen för kvinnor som tar examen är 
något högre än andelen för män.  

Civilingenjörer allt vanligare i samhälls-
byggnadssektorn 

Mellan åren 2005 och 2016 ökade antalet förvärvsarbe-
tande i samhällsbyggnadssektorn med cirka 31 procent 
(från 445 000 till 581 000 personer). Under samma tids-
period ökade antalet Civilingenjörer med över 55 
procent. Det finns därmed en större andel civilingenjörer 
i samhällsbyggnadssektorn idag än då.  

Figur 5. Andel för olika yrkesroller för civilingenjörer med bygg-
inriktning inom byggindustrin 2016 


