
FAKTA om kvinnor och 
män 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. 

 

 

Könsfördelning i byggindustrin 

Byggindustrin (SNI 41–43) är en mansdominerad bransch, 
med en relativt låg andel kvinnor. Under 2016 förvärvsar-
betade cirka 313 000 män och cirka 31 000 kvinnor inom 
byggindustrin. Andelen kvinnor har dock ökat stadigt un-
der de senaste åren, från 7,8 procent år 2008 till 9,0 
procent år 2016. 

Figur 1. Andelen kvinnor i byggindustrin 2008–2016 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Könsfördelning i samhällsbyggnadssek-
torn 

Andelen kvinnor är låg i byggindustrin jämfört med öv-
riga samhällsbyggnadssektorn, där var 14,4 procent 
kvinnor år 2016. (28,1 procent om byggindustrin exklude-
ras). Högst andel kvinnor finns inom sektorerna 
arkitektkontor samt fastighetsbolag/-förvaltning, där 
49,7 respektive 38,8 procent var kvinnor år 2016.   

 

Könsfördelning inom olika yrkesgrupper 

Det är stor skillnad på könsfördelningen för olika yrkes-
grupper inom byggindustrin. För kategorin 
hantverksyrken inom bygg och tillverkning var enbart 1,7 
procent kvinnor år 2016. Bland de som har ett chefsyrke i 
byggindustrin var denna andel 10,9 procent, och bland 
yrken som kräver högskolekompetens (såsom civilingen-
jörer och högskoleingenjörer) utgjorde kvinnor 20,4 
procent av antalet förvärvsarbetare. Jämnast könsfördel-
ning är det inom yrkeskategorin administration, 
försäljning, service m.m. Inom det området var 44,3 pro-
cent kvinnor. 

Figur 3. Andelen kvinnor och män för olika yrkesgrupper inom 
byggindustrin år 2016 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Större andel kvinnor bland unga tjäns-
temän och hantverksarbetare 

En analys av åldersfördelningen inom de olika yrkesgrup-
perna visar att andelen yngre kvinnor (16–35 år) är högre 
inom såväl tjänstemannayrken (Yrkesområde 1–3 enligt 
SSYK) som för hantverksyrken och transportyrken (Yrkes-
område 7–8 enligt SSYK). Över tid kommer det att leda 
till en högre andel kvinnor inom dessa yrkeskategorier, 
givet att rekryteringen fortsätter som idag och kvinnorna 
väljer att vara kvar i byggindustrin. Inom yrkeskategori-
erna administration, försäljning och service 
(yrkesområde 4–6 enligt SSYK) samt yrken utan krav på 
särskild utbildning (yrkesområde 9 enligt SSYK) är det 
dock en lägre andel kvinnor bland personer under 35 år.  

Figur 2. Andelen kvinnor och män för alla delsektorer inom 
samhällsbyggnadssektorn år 2016 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 
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Fler kvinnor i stora företag 

Vid en jämförelse mellan stora och små företag inom 
byggindustrin framkommer det att andelen kvinnor är 
högre i större företag (fler än 200 anställda). För dessa 
företag uppgick andelen kvinnor till 12,5 procent år 2016. 
För mindre företag (1–49 anställda) var andelen lägre, 
7,8 procent och för företag med 50–199 anställda var an-
delen kvinnor 9,0 procent. En förklaring till detta är att 
andelen tjänstemän är högre inom större företag. 

Könsfördelning i byggutbildning 

Andelen kvinnor bland de som utbildar sig inom olika 
byggrelaterade utbildningar överstiger andelen syssel-
satta kvinnor i byggindustrin, vilket talar för att andelen 
kvinnor kommer att öka över tid. På bygg- och anlägg-
ningsprogrammet är cirka 9 procent kvinnor av både 
förstahandssökande och antagna elever i årskurs 1. 
Dessa andelar har legat stabilt kring denna nivå de sen-
aste tio åren. Det är alltså en väsentligt högre andel 
kvinnor som utbildar sig till hantverksyrkena inom byg-
gindustrin än som idag arbetar inom dessa yrken (1,7 
procent). Männen utgör dock fortfarande i klar majoritet, 
både i utbildning och bland yrkesarbetarna. Bland perso-
ner som går en bygginriktad högskoleingenjörsutbildning 
är ungefär en tredjedel kvinnor och bland de som går en 
bygginriktad civilingenjörsutbildning är nästan hälften 
kvinnor. 

 

Personer med byggrelaterad utbildning 

En stor del av de som skaffar sig en byggrelaterad utbild-
ning arbetar dock utanför byggindustrin. Framförallt 
bland ingenjörer är andelen som jobbar utanför byggin-
dustrin stor. Det finns också en skillnad mellan kvinnor 
och män. Av de som har en civilingenjörsutbildning med 
bygginriktning återfanns enbart 14,6 procent inom byg-
gindustrin år 2016. För kvinnor var denna andel lägre, 
endast 12,2 procent (15,9 procent för män). Detta möns-
ter går igen för de som utbildat sig till högskoleingenjörer 
med bygginriktning. För den gruppen arbetade 22,9 pro-
cent inom byggindustrin, bland kvinnor endast 14,7 
procent (27,3 procent bland män). Störst skillnad mellan 
könen är det bland personer som gått en gymnasieutbild-
ning för att bli byggnadsarbetare. Av alla med den 
bakgrunden arbetade 47,8 procent inom byggindustrin år 
2016, motsvarande siffra för kvinnor var 11,8 procent 
och för män 49,1 procent.  

Figur 4. Andel kvinnor och män för olika yrkesområden 
fördelat efter ålder inom byggindustrin år 2016 

Figur 6. Andel kvinnor och män som jobbar inom byggindustrin 
efter utbildningsbakgrund 

Figur 5. Andel kvinnor bland förstahandssökande och elever i 
åk 1 för gymnasieprogrammet bygg och anläggning 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 
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