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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. 

 

Antal förvärvsarbetare  
inom byggindustrin 

Byggindustrin (SNI 41–43) består av företag inom husbyg-
gen, anläggningsarbeten och specialiserad byggverk-
samhet, som installationsarbeten, rivning och markbe-
redning. Antalet förvärvsarbetare inom byggindustrin 
uppgick år 2016 till cirka 344 000 personer. Antalet har 
ökat stadigt sedan finanskrisen 90–94 och det fanns 
122 000 fler förvärvsarbetare i byggindustrin år 2016, 
jämfört med 1994. Det motsvarar en ökning på 55 pro-
cent, vilket kan jämföras med övriga näringsgrenar som 
under samma period ökat med 26 procent.  

Figur 1. Antal förvärvsarbetare i byggindustrin år 1991 – 2016 

Kvinnor och män i byggindustrin 

Byggindustrin är en mansdominerad bransch, där ande-
len kvinnor år 2016 uppgick till 9,0 procent. Skillnaden är 
dock stor mellan olika yrkesgrupper. För hantverksyrken 
inom byggverksamhet och tillverkning var andelen kvin-
nor endast 1,7 procent. Bland yrken som kräver 
fördjupad högskolekompetens var andelen kvinnor be-
tydligt högre, 37,0 procent, och för chefsyrken var 
andelen kvinnor 10,9 procent. Högst var andelen i yrken 
inom administration, försäljning, service m.m. (44,3 pro-
cent). Andelen kvinnor som idag utbildar sig till olika 
byggrelaterade yrken överstiger andelen sysselsatta 
inom byggindustrin, vilket talar för att andelen kvinnor 
kommer öka i framtiden. 

Figur 2. Andelen kvinnor för olika yrken (SSYK 2012) inom byg-
gindustrin år 2016 

 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Utrikes födda i Byggindustrin 

Andelen utrikes födda är lägre i byggindustrin än inom 
övriga näringsgrenar. År 2007 var 7,0 procent av för-
värvsarbetarna i byggindustrin utrikes född. För övriga 
näringsgrenar var denna siffra 12,6 procent. För 2016 var 
motsvarande siffror 12,7 respektive 17,2 procent. Ande-
len utrikes födda har därmed ökat snabbare i 
byggindustrin än inom övriga näringsgrenar. Högst andel 
utrikes födda finner man i yrken utan krav på särskild ut-
bildning, inom den yrkeskategorin var 32,7 procent av 
förvärvsarbetarna utrikes född, år 2016. För yrkeskatego-
rin hantverksyrken inom byggverksamhet och tillverkning 
var 11,7 procent födda utomlands och för chefsyrken var 
det en lägre andel utrikes födda, 6,4 procent. I statistik-
underlaget ingår endast personer som är folkbokförda i 
Sverige.  

Figur 3. Andel utrikes födda inom byggindustrin och övriga nä-
ringsgrenar för perioden 2007–2016 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 
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Pensionsavgångar 

Av 344 000 förvärvsarbetande i byggindustrin år 2016 var 
knappt 40 000 personer 60 år eller äldre. Andelen som är 
60 år eller äldre ökade fram till 2010 för byggindustrin, 
därefter har denna ökning avtagit och andelen över 60 år 
har sedan 2010 legat stabilt runt 12 procent. 

Figur 4. Andel förvärvsarbetare för olika åldersgrupper inom 
byggindustrin för åren 2000, 2005, 2010 & 2016 

 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Anläggningssektorn har större problem med kommande 
pensionsavgångar än hussektorn. För anläggningssidan 
var 23,4 procent 55 år eller äldre år 2016, jämfört med 
19,1 procent för hussektorn. Det är även en högre andel 
äldre inom yrken som kräver mer än gymnasiekompetens 
(exempelvis civilingenjörer, högskoleingenjörer och 
chefsyrken). Antalsmässigt är det dock flest hantverksar-
betare som når pensionsålder de kommande åren.   

Arbetskraftsbrist? 

Både antalet förstahandssökande och registrerade elever 
i årskurs 1 på gymnasieskolans bygg- och anläggningspro-
gram har ökat de senaste åren. Terminen 2017/18 hade 
drygt 6 000 elever detta som sitt förstahandsval och näs-
tan 4 600 var registrerade på programmet i årskurs 1. 
Samtidigt når i snitt drygt 2 200 hantverksarbetare per år 
pensionsåldern de närmaste 5 åren. Nyutbildade bör där-
med till antalet kunna motsvara åldersavgångarna då 
drygt hälften av de nyexaminerade inom bygg- och an-
läggningsprogrammet väljer att jobba inom 
byggindustrin. Däremot kan en person som just är klar 
med sin lärlingsutbildning ha svårt att täcka upp för nå-
gon som lämnar yrket med mångårig yrkeserfarenhet, 
och när branschen expanderar finns ett än större behov. 

Figur 5. Antal förstahandssökande och registrerade elever åk 1 
på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram för läsåren 
2008/09–2017/18 

 

Källa: Skolverket, Sveriges Byggindustrier 

Antalet som påbörjar en ingenjörsutbildning (civilingenjö-
rer och högskoleingenjörer) med inriktning mot bygg har 
de senaste åren legat stabilt kring 2 000 per år. De allra 
flesta av dessa hamnar efter avslutat utbildning i ett 
tjänstemannayrke (SSYK 1–3). Inom byggindustrin uppnår 
i genomsnitt cirka 950 tjänstemän per år pensionsålder 
de närmaste 5 åren. Långt ifrån alla byggingenjörer väljer 
dock att arbeta inom byggindustrin, nästan 4 av 5 bygg-
ingenjörer jobbar inom andra sektorer. Därmed kan det 
bli svårt för byggindustrin att täcka behoven till följd av 
åldersavgångar inom tjänstemannayrkena enbart med 
framtida nyexaminerade byggingenjörer. 

 

 

Figur 6. Antal registrerade civil- och högskoleingenjörer åk 1 
på svenska högskolor för läsåren 2008/09–2017/18 

Källa: Högskolan väst, UKÄ, Sveriges Byggindustrier 


