
FAKTA om utrikes födda 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. 

 

 

Utrikes födda i statistiken 

Andelen utrikes födda som är folkbokförda i Sverige har 
ökat stadigt under 2000-talet, framförallt från 2005 och 
framåt. År 2016 utgjorde utrikes födda personer 22,1 
procent av Sveriges befolkning, i åldern 15–64 år. Bland 
förvärvsarbetarna var 16,9 procent utrikes födda för 
samma åldersgrupp, enligt SCB:s registerbaserade ar-
betsmarknadsstatistik. I statistikunderlaget ingår endast 
personer som är folkbokförda i Sverige. I den individbase-
rade statistiken inkluderas alltså inte utstationerade, det 
vill säga personer som är folkbokförda utomlands men 
arbetar tillfälligt för ett svenskt företag, samma gäller för 
asylsökande. 

Låg men ökande andel utrikes födda i 
byggindustrin 

Inom byggindustrin (SNI 41–43) är andelen förvärvsarbe-
tande utrikes födda lägre än inom övriga näringsgrenar. 
Skillnaden har dock minskat över tiden. År 2007 var 7,0 
procent utrikes född inom byggindustrin och 12,6 pro-
cent för övriga näringsgrenar. Under 2016 var 
motsvarande siffror 12,7 procent för byggindustrin och 
17,2 procent för övriga näringsgrenar. Inom byggindu-
strin är andelen utrikes födda störst i åldersgruppen 30–
39 år där 20,0 procent av förvärvsarbetarna år 2016 var 
födda utanför Sverige.  

  

 

 

Flest utrikesfödda från Europa 

Totalt fanns det cirka 43 700 utrikes födda förvärvsarbe-
tare i byggindustrin, år 2016. Majoriteten av dessa 
kommer från europeiska länder (cirka 33 400). 2007 var 
fler än var tredje av dessa född i något av våra nordiska 
grannländer (36,2 procent).  Den andelen har sedan sjun-
kit till 13,5 procent för 2016. Istället är det gruppen från 
Europa exkl. Norden som ökat mest, dessa utgjorde år 
2016 hela 62,9 procent av alla utrikes födda i byggindu-
strin, vilket motsvarade cirka 27 500 personer.  

Figur 2. Antal utrikes födda efter födelseregion som förvärvsar-
betade i byggindustrin 2007–2016 

Stor skillnad mellan yrkesgrupper  

Andelen utrikes födda skiljer sig mycket beroende på 
yrke. Högst andel utrikes födda återfinns i yrken utan 
krav på särskild utbildning, inom det yrkesområdet var 
32,7 procent av förvärvsarbetarna år 2016 utrikes född. 
För hantverksyrken inom byggverksamhet och tillverk-
ning var 11,7 procent utrikes född (cirka 20 600 
personer). För chefsyrken och yrken med krav på högsko-
lekompetens (tjänstemannayrken) var andelen utrikes 
födda lägre, endast 7,8 procent. Lägst andel utrikes födda 
ser vi inom maskinoperatörsarbeten, transporyrken m.m. 
där var enbart 5,4 procent av förvärvsarbetarna 2016 
född utanför Sverige.  

Figur 1. Andel utrikes födda för åldersgruppen 15–64 år för 
byggindustrin, övriga näringsgrenar och befolkningen totalt 
mellan 2007–2016 
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Figur 3. Andel utrikes födda för olika yrkesgrupper (SSYK 2012) 
inom byggindustrin 2016 

 

Källa: SCB, Sveriges Byggindustrier 

Fler utrikes födda i små företag 

Det finns också stora skillnader mellan större och mindre 
företag, sett till andel utrikes födda personer. I små före-
tag med färre än 50 anställda utgjorde utrikes födda 14,9 
procent av förvärvsarbetarna år 2016, vilket kan jämföras 
med 7,1 procent i de större företagen med fler än 200 
anställda. Den främsta förklaringen till detta är att ande-
len tjänstemän är högre inom större företag och i den 
yrkeskategorin är andelen utrikes födda lägre. 

Figur 4. Andel utrikes födda efter arbetsgivarföretagets storlek 
inom byggindustrin 2016 
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Andel utrikes födda på Bygg- och an-
läggningsprogrammet 

Andelen utrikes födda på Bygg- och anläggningsprogram-
met har ökat över tiden och läsåret 2017/2018 var drygt 
1 100 av eleverna på programmet utrikes födda, vilket 
motsvarar 9,1 procent. Trots ökningen är andelen utrikes 
födda i utbildning lägre än andelen som arbetar inom 
hantverksyrkena inom bygg och tillverkning. Det är dock 
en högre andel utrikes födda som söker sig till program-
met än som faktiskt kommer in. Bland 
förstahandssökande till programmet läsåret 2017/18 var 
14,5 procent födda i ett annat land än Sverige.  

Figur 5. Andel utrikes födda bland förstahandssökande och ele-
ver på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram för 
läsåren 2011/12–2017/18 

 
Källa: Skolverket, Sveriges Byggindustrier 
*För 2011/12 endast år 1, för 2012/13 endast år 1–2. 
Kraftig ökning av utstationerade 2017 

Utstationerad arbetskraft är personer som är anställda av 
utländska företag och som under en begränsad tid utför 
arbeten i Sverige. Arbetsmiljöverket publicerar varje må-
nad statistik över hur många som är utstationerade. 
Bland personer som någon gång under 2017 haft ett på-
gående uppdrag arbetade drygt 60 procent inom 
byggindustrin. Av dessa personer kom nästan hälften 
från Polen, och cirka 18 procent från Tjeckien, Lettland 
eller Litauen. Ett årsgenomsnitt av antalet utstationerade 
inom byggindustrin visar att antalet varierat kring cirka 
3 000 personer per månad, för 2014–2016. 2017 ökade 
antalet utstationerade kraftigt, från drygt 3 400 personer 
per månad till nästan 4 900 (en ökning med 42,0 pro-
cent). En orsak till denna ökning är att 
utstationeringsuppdragen generellt blivit längre än tidi-
gare. Vanligast är det att utstationerade arbetar inom SNI 
41, byggande av hus eller SNI 43, specialiserad bygg- och 
anläggningsverksamhet. 

Figur 6. Årsgenomsnitt för antalet utstationerade i byggin-
dustrin per månad (SNI 41–43) för perioden 2014–2017 

Källa: Arbetsmiljöverket, Sveriges Byggindustrier 


