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Förord 

Det här examensarbetet avslutar tre års högskoleingenjörsstudier i byggteknik vid Örebro 
Universitet och är skrivet under vårterminen 2018. Arbetet är på 15hp och vi har undersökt 
hur väl utstationera arbetskraft fungerar med avseende på arbetsmiljön och Skanskas 
säkerhetsrutiner. Det har varit en intensiv men lärorik period under skrivandet av det här 
arbetet men det har också lett till många lärorika möten och samtal, som vi kommer ta med 
oss in i framtida yrkesliv.  

Vi skulle vilja tacka Skanska Stockholm nord för att vi fick skriva examensarbetet hos dem. 
Vi vill även tacka Anders Sandström och Peter Thorsén på Skanska Stockholm respektive 
Örebro för att de hjälpte oss komma i kontakt med rätt personer för vår intervjustudie. Vi vill 
även tacka alla respondenter som var väldigt tillmötesgående och hjälpsamma med 
intervjuerna som har varit en av grundstenarna i arbetet. 

Vi vill även se till att tacka alla lärare under dessa tre år som har bidragit till en oförglömlig 
studietid på Örebro Universitet. Men vi vill framförallt tacka vår handledare Camilla Persson 
för det stöttning och feedback vi fått under hela arbetet med att framställa den här rapporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I och med att byggsektorn är en av de mest olyckdrabbade industrierna i Sverige så har 
arbetsmiljön med avseende på säkerhetsrutiner undersökts i detta examensarbete. Det finns 
många olika dimensioner av arbetsmiljö och säkerhet, men arbetet fokuserar på att undersöka 
hur väl de personer som arbetar i produktionen tycker det fungerar med utstationerad 
arbetskraft och säkerhetsrutinerna.  

I arbetet så har frågeställningar om hur väl säkerheten fungerar med utstationerad arbetskraft 
och hur det aktiva arbetsmiljöarbetet skiljer sig mellan svenska och utländska yrkesarbetare 
tagits upp. Sedan så har även undersökning gjorts i hur man rent allmänt skulle kunna öka 
säkerhetsmedvetandet på byggarbetsplatserna. Det har även studerats hur 
produktionsledningen på plats upplever situationen med utländsk arbetskraft och säkerhet i 
arbetsmiljöarbetet. 

Som underlag till arbetet har en litteraturstudie gjorts samt en intervjustudie av platschefer 
och arbetsledare som har erfarenhet av att leda utländsk arbetskraft på sina projekt.  

Resultatet av studien visar på att produktionsledningen uppfattar problematiken med 
utstationerad arbetskraft i varierande grad. Vad som ansågs problematiskt kunde variera men 
grunden till alla problemen kunde summeras till tre punkter vilka var kommunikation, 
kulturella skillnader och otydlighet vid upphandling av arbetskraften.  

Att det måste finnas högre krav och klarare ut- formulerat i anbuden vilken nivå av engelska 
de utstationerade behöver bemästra för att en säker arbetsmiljö ska kunna garanteras är något 
som kom fram i slutsatsen. Även hur den så kallade CFR-skalan kan användas av 
entreprenörer för att avgöra om språkkunskaperna anses vara bra nog, samt hur det kulturella 
arvet hos arbetare främst från Östeuropa kan kollidera med den platta svenska 
organisationsstrukturen och på så sätt öka säkerhetsrisker i arbetet.  
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Abstract 

Since the construction sector is one of the industries that is the most affected by work related 
injuries in Sweden, this thesis is investigating the work environment with focus on safety 
routines at the construction sites. But because of the work environment and safety routines 
covers as broad spectra this thesis focuses on how well the people working in the production 
section of the industry, think it works with posted labor and safety routines at the construction 
sites. 

Some questions have been asked in the thesis to help formulate the problem with posted labor 
and safety routines. They are formulated in a way to help examine how well the safety is 
working with the posted labor and what differences leadership feels there are between 
Swedish and posted labor regarding safety routines. The thesis have also investigated how the 
leadership feels about the situation with posted workers and safety in the job with the working 
environment. 

As a foundation for the thesis a literature study has been performed combined with interviews 
of construction managers who have experience about leading posted labor in their projects. 

The result of the study shows that the construction managers view the problem with the 
posted labor quite different. What they viewed as a problem could fluctuate but everyone 
basically had three common denominators; communication, culture differences and 
uncertainties in the procurements of the contractors. 

There must be higher demands and greater clarity in the demands of what level of English the 
posted labor should be able to speak to guarantee safe work environment was one of the 
conclusions in the thesis. The so called CFR-scale could be used by contractors to determine 
if posted workers language skills are good enough. Also treated was how the culture legacy of 
the posted workers primarily from Eastern Europe can collide with the flat Swedish 
organization culture and how that is a safety risk at the construction sites.    
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Begreppslista  
 
AL- Arbetsledare 
 
AMV- Arbetsmiljöverket 
 
AML- Arbetsmiljölagen 
 
AMP- Arbetsmiljöplan 
 

APD-plan- Arbetsdispositionsplan  
 
BAS-P- Byggarbetsmiljösamordnare – Projektering 
 
BAS- U- Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande 
 
BH- Byggherre 
 
GE- Generalentreprenad 
 
PC- Platschef 
 
SFS- Svensk författningssamling 
 
TE- Totalentreprenad 
 
UE- Underentreprenör 

Utstationering- Arbetstagande person som skickas till ett annat land av sin 
                                               för att arbeta där under en längre tid. 

YA- Yrkesarbetare 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige står idag inför för stora utmaningar när det gäller byggnation av bostäder och 
tillhörande infrastruktur. Prognoser från Boverket visar på att byggnationen idag inte når upp 
till de nivåer som regeringen och andra bedömare anser vara nödvändigt (Boverket 2017). 
Boverket uppskattar att det i Sverige måste byggas 88 000 bostäder årligen för att möta 
behovet. Under 2017 startades byggnation av ca 72 500 bostäder och under 2018 förväntas ca 
74 000 bostäder att påbörjas.   

Det största hindret för att öka produktionen var enligt byggherrarna att få in anbud från 
byggföretag som kunde härledas till problem att få tag i arbetskraft (Boverket 2017). Detta 
bekräftas i analyser utförda av Arbetsförmedlingen som visat att bristen på arbetskraft inom 
bygg och anläggning är stor och kommer fortsatt att vara så inom de närmsta åren 
(Arbetsförmedlingen 2018). 

Sverige står inför stora utmaningar gällande den demografiska utvecklingen, där fler 
människor som arbetar är ett krav för att kunna upprätthålla den välfärd som finns i dagsläget. 
Globalisering gör det lättare för företag att verka internationellt vilket leder till att utländska 
aktörer tar allt större del på den svenska arbetsmarknaden Vidare fastlås det i en rapport från 
(Arbetsmiljöverket 2012) att dubbla regler för arbetsmiljö inte kan tolereras. 
(Arbetsmiljöverket 2012) understryker att det finns en risk för snedvriden konkurrens som 
riskerar att försämra arbetsvillkoren för hela marknaden vilket anses vara oacceptabelt. 
Svenska arbetsmiljöregler skall gälla för alla organisationer och företag som bedriver 
verksamhet i Sverige. 

I Hansson (2008) beskrivs hur utländsk arbetskraft emellanåt saknar rätt kvalifikationer och 
utbildning vilket gör att säkerhetsmedvetandet blir lägre och risken för tillbud ökar. Generellt 
påvisar utländsk arbetskraft högre risk för arbetsplatsolyckor jämfört med den lokala 
arbetskraften.  Rapporten nämner också att utländsk arbetskraft ofta tar jobb som anses vara 
mer riskfyllda och därav leder till mer olyckor.  

Kommunikationsbarriärerna tillskrivs stor betydelse. Hansson (2008) påpekar att utländsk 
arbetskraft i Sverige har bristande kunskaper i svenska samt engelska. Detta skapar problem 
då det gör det svårt att tolka de regler och förordningar som gäller.  
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1.2 Syfte 

 

Detta arbete behandlar arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser, -där utländsk arbetskraft 
används.  

 
Frågeställningar: 

 Finns det några svårigheter med utländsk arbetskraft med avseende på 

arbetsmiljöarbete? 

 Hur skiljer sig arbetsmiljöarbetet åt mellan svensk och utländsk arbetskraft? 

 Hur skulle man kunna öka säkerhetsmedvetandet på arbetsplatserna? 

 Hur upplever produktionsledningen att arbetsmiljöarbetet fungerar? 

 

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Arbetsmiljö med fokus på att förebygga olyckor 

 
Eftersom ämnet arbetsmiljö på en byggarbetsplats är omfattande med många olika aspekter att 
ta hänsyn till så har ämnet avgränsats för studien. I studien så ligger fokus på att undersöka 
hur väl rutiner efterföljs vad det gäller säkerheten på byggarbetsplatserna med fokus på 
olyckor. Så säkerhet som avser risker för hälsan i form av sjukdomar och psykisk ohälsa till 
följd av t.ex. stress och byggdamm tas ej i beaktning i denna rapport. 

 

1.3.2 Fallföretag 

 

Rapporten fokuserar att undersöka hur väl Skanskas säkerhetsrutiner är anpassade till den 
utstationerade arbetskraft de använder sig av och hur väl säkerhetsrutinerna fungerar på 
byggarbetsplatserna. Men rapporten har inte endast avgränsats till Skanska utan andra företag 
och personer som inte tillhör Skanska har också frågats ut genom intervjuer. Detta för att ge 
rapporten en större bredd och för att se om företag tolkar arbetsmiljölagen olika. 
Undersökningar om hur andra företag än Skanska arbetar med arbetsmiljö har endast gjorts 
med hjälp av intervjuer och någon djupare studie av deras dokumenterade rutiner har inte 
gjorts. 
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1.3.3 Utstationerad arbetskraft 

 

I undersökningen i hur väl Skanskas säkerhetsrutiner följs och efterlevs på 
byggarbetsplatserna görs en avgränsning mot utstationerad arbetskraft. Eftersom syftet med 
rapporten är att undersöka hur väl säkerhetsrutinerna är anpassade för utstationerad arbetskraft 
och till vilken utsträckning säkerhetsrutinerna fungerar i dessa fall så läggs inte lika stor vikt 
vid att undersöka om eller hur mycket inhemsk arbetskraft slarvar med säkerhetsrutinerna 
eller hur väl anpassade de är för de inhemska yrkesarbetarna. Men, en del övergripande 
information används i form av olycksstatistik och liknande för att få en uppfattning om hur 
olycksstatistiken ser ut för byggbranschen.    
 

 

1.3.4 Ekonomi 

 

I denna rapport diskuteras ej den ekonomiska aspekten av att Skanska eller andra svenska 
byggföretag använder sig av utstationerad arbetskraft. I rapporten så konstateras bara att 
utstationerad arbetskraft finns och används flitigt på byggarbetsplatser i Sverige. Att betrakta 
detta ur ett ekonomiskt perspektiv är inte aktuellt för rapportens ämne.   
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2 Metod 

2.1 Genomförande 

Denna rapport bygger på litteraturstudier samt en empirisk undersökning hos 
fallstudieföretaget Skanska. Vidare har intervjuer med andra företag gjorts under projektets 
gång.   

I det initiala skedet genomfördes en litteraturstudie där syftet var att tillgodogöra sig 
tillräcklig teoretisk bakgrund för att i ett senare skede kunna ställa relevanta frågor under 
intervjuerna samt att få insikt av hur situationen ser ut idag. För att få en mångfacetterad bild 
av hur arbetsmiljöarbetet idag bedrivs och vilka utmaningar som branschen står inför 
användes olika sorters referenser där tyngdpunkten lades vid att hitta väl underbyggda 
rapporter. Detta kompletterades med artiklar och information från webbsidor. 

Empiristudien avgränsades inte till något eget projekt eller region. Respondenterna har olika 
bakgrund främst har vi vänt oss till personer med någon typ av ledarroll, så som arbetsledare 
och platschefer. 

I rapporten har intervjuer genomförts med personal som jobbar inom Fastec. Fastec är ett 
byggföretag med huvudkontor i Skellefteå. Företaget har varit verksamt i Sverige sedan 1948 
och har specialiserat sig på storskaliga entreprenader inom hus. Fastec verkar inom hela 
Sverige och hade under 2017 en omsättning på ca 8,3 miljarder kronor. Största delen av 
verksamheten utgörs av byggnation av industribyggnader, sporthallar samt butikshallar 
(Fastec 2018).   

Fastec är ett unikt företag inom byggbranschen då varje region är representerat av ett 
medlemsföretag som bedriver entreprenaderna i respektive region. Fastec finns med och 
hjälper de lokala entreprenörerna med i inköp, kalkylering och stöd under hela 
produktionstiden. På detta sätt utnyttjar Fastec fördelarna med småskalig och storskalig 
verksamhet.  Företaget har i dagsläget ca 10 medlemsföretag (Fastec 2018).  

 

 

2.2 Kvalitativa och kvantitativa analyser 

 

Forskning kan bedrivas genom kvalitativa och kvantitativa studier. Valet av metod beror på 
fenomenet som forskaren önskar att undersöka och traditionellt sett vilken forskningsdisciplin 
som ämnet tillhör (Olsson & Sörensen 2011).  

Eftersom frågeställningarna i rapporten är formulerade på sådant sätt att de i första hand 
undersöker om det finns problem med säkerhetsrutinerna på byggarbetsplatserna i 
kombination med utstationerad arbetskraft så handlar arbetet till viss del om att tolka andra 
rapporter, regelverk/lagar och statistik. Men till stor del så är rapporten baserad på hur eller 
om intervjuade människor i byggsektorn upplever problem med säkerhetsrutinerna på 
byggarbetsplatserna vilket gör att denna rapport till största del består av en kvalitativ 
undersökning (Patel & Davidsson, 2011).  
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2.3 Intervjuer 

 

Intervjuer är den mest förekommande formen för studenter och forskare inom kvalitativ 
forskning. Inom kvantitativ forskning utgörs i regel informationshämtningen av enkäter som 
varit standardiserade, där det har getts lite utrymme att ställa nya frågor och situationsanpassa 
frågorna. (Patel & Davidsson 2011).  

Intervjuerna har varit semistrukturerade då författarna varit intresserade av att 
intervjupersonerna ska utveckla sina svar och återge sina erfarenheter. Beroende vad som 
diskuterats har nya följdfrågor uppstått och vissa frågor har inte diskuterats. Motivet var att 
intervjupersonerna skulle vara ledande i samtalet och intervjuerna har således anpassats under 
intervjutillfället. Det frågeformulär som användes under intervjun finns i slutet av arbetet, se 
bilaga A. 

Intervjupersoner har valts ut utifrån de kontakter som Skanska har förmedlat. För att göra 
studien mer nyanserad valdes personer från olika geografiska platser. Intervjuerna har således 
gjorts med personer från Örebro, Karlstad, Borås samt Skövde. En av intervjuerna 
genomfördes med en platschef från Fastec. Detta gjordes för att se om det finns någon stor 
skillnad i uppfattningen om hur arbetet med den utländska arbetskraften fungerar med en 
representant från ett annat företag. 

2.4 Validitet och reliabilitet 

 

Eftersom denna rapport består av kvalitativa studier så finns det inga krav på validitet och 
reliabilitet i det avseende att mätutrustning måste vara pålitlig eller att höga krav ställs på 
själva mätningen. Kraven ställs istället på att forskningen har en genomgående validitet och 
förståelse för de kulturer, tolkningar och material som analyserats i rapporten  
(Patel & Davidsson 2011).   
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2.5 Datainsamling 

 

Underlag till rapporten är insamlad primär och sekundärdata, där grunden består av inhämtade 
sekundärdata som använts för att inhämta fakta, formulera och bygga upp teorin om 
problemet. Sekundärdata har hämtats in från böcker bestående av kurslitteratur och 
handböcker som anses ha en god validitet. Det har även hämtats information från tidigare 
examensarbeten som anses vara seriösa och av god kvalitet. Men det skall tilläggas att de 
tidigare examensarbetarna mest har använts som inspiration och för att kunna hitta relevant 
litteratur. Rapporter och information från företagssidor har också inhämtats och då främst från 
fallföretaget. Där måste hänsyn tas till att det är information från ett företag och det ställer 
krav på källkritiska författare. Men samtidigt så har informationen som hämtats in från 
fallföretaget varit information i form av skrivna rutiner, manualer och föreskrifter vilket 
betyder att informationen inte bestått av fakta i form av siffror eller liknande som kan vinklas 
till fallföretagets fördel. Men sanningshalten i den information vi har tagit del av har följts 
upp för att ta reda på hur bra rutinerna följs upp i verkligheten. 

Primärdata som har samlats in under detta arbete har bestått av ett antal intervjuer med 
personer som har erfarenheter om ämnet som studerats. Intervjuobjekten har inte eller arbetar 
inte som utstationerade arbetare men de har erfarenhet av att leda utstationerad arbetskraft.  
Dom som intervjuats är platschef (PC) och arbetsledare (AL) som svarat på en rad frågor som 
fokuserats kring fallföretagets säkerhetsrutiner och hur de upplever att de fungerar. Frågorna 
har också fokuserats kring hur bra de upplever att säkerhetsrutinerna fungerar med de 
utstationerade yrkesarbetare som de har basat över under projekten de arbetat på. 
Sammantaget så blev fem platschefer och en arbetsledare intervjuade om deras erfarenheter 
av att leda utländsk arbetskraft och hur de upplever att fallföretagets säkerhetspolicys fungerar 
i praktiken ute på arbetsplatserna. 
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2.6 Metodkritik 

 

Eftersom att detta är en kvalitativ rapport som baseras på intervjuer så måste hänsyn tas till att 
en del information från intervjun uteblir och kan feltolkas. Vid transkriptionen av intervjun så 
försvinner komponenter från intervjun som kan vara viktiga för att förstå hur intervjuobjektet 
verkligen svarar på frågorna. Det kan vara t.ex. gester, mimik eller uttal som intervjuobjektet 
gör under intervjun som kan ge svaren nyanser som inte fås med vid transkriberingen. Detta 
gör att intervjuerna endast blir tolkade utifrån hur forskarna uppfattar svaren från 
intervjuobjektet. Vilket gör att forskarnas tolkningar av svaren på frågorna troligtvis blir 
färgade av vad det är forskarna söker i frågeställningen. Att forskarna redan innan har sina 
förväntningar på vad svaren på frågorna borde bli och att forskarna är omedvetna sina egna 
fördomar som de kan ha mot frågeställningarna. Så det ställer krav på forskarna att hela tiden 
ha ett öppet förhållningssätt mot den intervjuade.  

Men det finns också en annan parameter att ta i beaktning och det är vilka förväntningar den 
intervjuade har på forskarna eller den som intervjuar. Att intervjuobjektet formulerar sina svar 
efter hur eller vad den tror att forskarna vill ha svar på. Vilket kan vara problematiskt och det 
ställer krav på att forskarna ser till att detta undviks i den mån det går (Holme & Solvang 
1997).  

Fördelen med att använda sig av kvalitativa intervjuer som metod för att samla in fakta är att 
återgivningarna vad det gäller upplevelerser från de intervjuade blir autentiska och aktuella 
(Holme & Solvang 1997). Detta har författarna sedan kunnat använda för att jämföra med 
fakta i litteraturstudien om hur människorna som dagligen arbetar med det berörda ämnet 
uppfattar det i verkligheten, vilket ger rapporten en större bredd, djup och tillförlitlighet. 

En anmärkning skall göras mot antalet intervjuer som gjordes under rapportskrivandet och 
vilka personerna som intervjuades arbetade för. I arbetet med rapporten så har sex personer 
intervjuats varav fem av dem har arbetat för samma företag och samtliga har haft positionen 
PC eller AL. Vid en djupare studie av ämnet så skulle en större mängd intervjuer behöva göras 
och med större spridning på företag för att en ärligare bild av ämnet skall kunna ges. Eftersom 
fem av de intervjuade arbetar inom samma företag så är det svårt att avgöra om deras syn på 
ämnet är deras egen eller om den är färgad av företagets egen policys och riktlinjer. Rapporten 
skulle också berikas om anonyma enkätundersökningar eller intervjuer gjordes med både 
svenska och utländska yrkesarbetare för att ge rapporten en direkt kanal till de som berörs av 
ämnet. En anonym enkätundersökning skulle också kunnat ha varit en metod att få 
information av yrkesarbetarna som annars kanske går förlorad eftersom de inte vill/vågar 
klaga på arbetsgivaren. Rapporten hade berikats om yrkesarbetarnas egna åsikter om de 
upplever att säkerhetsrutinerna fungerar på arbetsplatserna hade vävts samman med PC och 
AL upplevelser. För det hade givit rapporten fler dimensioner och möjliggjort en intressant 
undersökning om yrkesarbetarna och PL och AL uppfattar situationen olika.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 Arbetsmiljöföreskrifter och säkerhetsarbete 

3.1.1 Arbetsmiljölagen  

 

Efter många år av arbete för bättre hälsa inom främst industrier så trädde arbetsmiljölagen i 
kraft år 1978. I och med detta så kom en ny definition på vad arbetsmiljö innebär och det är 
att allt som påverkar arbetstagarnas hälsa har med arbetsmiljön att göra. Detta medför nu 
också att arbetstagarna kan själva vara med och påverka sin arbetssituation. Föreskrifter för 
arbetsmiljön och repressalier mot de som bryter mot föreskrifterna infördes 
(Arbetsmiljöverket 2016 A). 

Byggarbetsplatser utgörs av tillfälliga arbetsplatser och därför är planeringen ett kritiskt 
moment. Byggnadsarbetare förekommer mer frekvent i arbetsplatsolyckor jämfört med andra 
arbetstagare. Vanliga skador som förekommer är fall samt olyckor vid användandet av 
maskiner och verktyg (Hörnfeldt Nordström, Mihaylov 2014). För att ett framgångsrikt 
arbetsmiljöarbete skall vara möjligt bör planering ske i projekteringen för hur det ska kunna 
bedrivas på ett effektivt sätt.  Vidare bör också förutsättningar för framtida arbetsplatser samt 
för underhåll finnas med i planeringen. 
  

3.1.2 Arbetsrutiner 

 

Ett välfungerande arbetsmiljöarbete gynnar alla medarbetare och samhället i stort. Det är 
arbetsgivarens ansvar att arbetsmiljön är acceptabel för arbetstagarna och övriga intressenter 
som verkar på arbetsplatser. För att försäkra sig om att arbetsmiljön är tillfredställande är det 
viktigt att det finns rutiner som beskriver hur företaget skall arbeta med sitt arbetsmiljöarbete. 
Rutiner utgörs i regel av checklistor alternativt blanketter. Om en verksamhet har mer än tio 
personer anställda ska det enligt lag finns skriftliga dokument där rutinerna finns beskrivna 
(AFS 2001:1). Rutiner kan enligt AFS 2001:1 sammanfattas med några punkter som ska 
finnas med i rutinerna: 

• Vad som skall göras. 

• Hur det ska göras. 

• När det ska göras. 

• Vem som ansvarar. 

•Vilka som medverkar. 
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3.1.3 Arbetsmiljöplan 

 

En arbetsmiljöplan är ett dokument som skall upprättas innan byggarbetsplatsen har 
etablerats. Arbetsmiljöplanen beskriver i stora drag hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas vid en 
byggarbetsplats och tar huvudsakligen upp frågor som rör regler och säkerhetsarbete vid 
arbetsplatsen. Att analysera de arbeten som ska göras och vilka moment som ingår skapar 
medvetenhet om vilka risker som föreligger och hur dessa skall hanteras (AMP Guiden 2016). 
Arbetsmiljöplanen tar också upp hur skyddsronderna ska organiseras vid arbetsplatsen. Syftet 
med skyddsronderna är att inventera arbetsplatsen och upptäcka risker. Dessa skyddsronder 
kan göras olika frekvent och utförs i regel med hjälp av checklistor där varje riskområde 
behandlas och preventiva åtgärder och avhjälpande åtgärder diskuteras. 

Enligt AMP guiden (2016) ska en arbetsmiljöplan finnas om något av följande kriterier är 
uppfyllt: 

1. Arbetet pågår i mer än 30 dagar och vid något tillfälle är 20 personer är sysselsatta  
2. Det totala antalet persondagar uppgår till mer än 500 dagar 
3. Något arbete med särskild risker förekommer på arbetsplatsen. 
4. Om någon annan verksamhet pågår samtidigt i direkt anslutning till projektet. 

AFS (2014) definieras de riskfyllda arbetarna som följande: 

1. Arbete med risk för fall från höjd mer än två meter. 
2. Schaktarbete med risk för ras. 
3. Arbete med kemiska eller biologiska ämnen. 
4. Arbete med högspänningsledningar. 
5. Arbete som medför risk för drunkning. 
6. Arbete i brunnar och tunnlar. 
7. Arbete vid vilket sprängmedel används. 
8. Arbete med montering av tunga byggelement 
9. Arbete på plats eller område med passerande trafik  
10. Rivning av bärande konstruktioner eller ämnen som innehåller hälsovådliga ämnen. 
11. Arbeten där det finns risk för att utsättas för joniserande strålning 
12. Arbete som utförs under vatten. 
13. Arbete som genomförs i kassun eller under förhöjt lufttryck. 
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3.1.4 Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar 

 

Arbetsgivaren är ansvarig för att arbetet kan ske utan onödiga risker för arbetstagarna. Det 
åligger dessutom arbetsgivaren att se till att maskiner och andra typer av anordningar fungerar 
och att nödvändiga reparationer och underhåll sker med jämna mellanrum. Arbetsgivaren ska 
dessutom enligt lag försäkra sig om att alla åtgärder som krävs för att förebygga och 
minimera risker har vidtagits.  

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetstagaren skall ha god kännedom och förståelse för de 
förhållanden och risker det innebär att utföra ett visst arbete. Arbetsgivaren ansvarar också för 
att arbetstagaren har rätt utbildning för det arbete som skall utföras och måste försäkra sig om 
att arbetstagaren har den kunskap som krävs för att kunna upptäcka och undvika risker i 
arbetet. Arbetsgivaren bär också ett ansvar för att arbetstagarna som arbetar på områden där 
det finns risk för ohälsa eller olycksfall har tagit del av instruktioner som är goda nog för att 
göra arbetstagaren varse de risker som finns på området. I planering av arbetsmoment så skall 
arbetsgivaren ta hänsyn till att alla människors har olika förutsättningar för att kunna utföra 
olika arbetsmoment (AML kap 3.3§) 

I förebyggande syfte så skall arbetsgivaren arbeta aktivt i arbetsmiljöarbetet och genomföra 
de åtgärder som krävs för att skapa en god arbetsmiljö. Vilket innebär att arbetsgivaren bär 
ansvaret för att skyddsanordningar används och att föreskrifterna följs för att undvika ohälsa 
och olycksfall på arbetsplatsen (AML kap 3.4§). 
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3.1.5 Byggherrens arbetsmiljöansvar 

 

Byggherren har huvudansvaret vid bygg och anläggningsprojekt. Således ansvarar byggherren 
för att arbetsmiljöplanen och förhandsanmälan upprättas. Under arbetes gång skall 
byggherren göra nödvändiga åtgärder och revideringar av AMP för att hålla planen aktuell för 
projektet. Om det inte finns en arbetsmiljöplan när arbetsplatsen etableras så kan byggherren 
bli tvungen att betala en straffavgift. I och med detta så har byggherren ansvaret att utse 
byggarbetsmiljösamordnade med rätt erfarenheter för de aktuella arbeten som skall utföras, så 
kallade Byggarbetsmiljösamordnare för projektering (Bas-P) och Byggarbetsmiljösamordnare 
för utförande (Bas-U). Byggherren skall också följa upp Bas-P och Bas-Us arbeten under hela 
byggskedet och se till att viktiga faktorer som kan påverka arbetsmiljön under hela 
byggprocessen bevakas, för byggherren ansvarar också för att underhållsarbeten för 
byggnaden under bruksskedet skall gå att utföra på ett bra sätt (Arbetsmiljöverket 2017).  

Dock kan byggherren överlämna ansvaret för arbetsmiljön vid t.ex. totalentreprenader och 
generalentreprenader. För att frånsäga sig ansvaret skall byggherren inte vara involverad i 
beslut som rör byggprojektet, då anses byggherren ha en aktiv roll vilket inte är förenbart med 
att frånsäga sig arbetsmiljöansvaret. För att möjliggöra ansvarsförskjutningen till en 
entreprenör skall det avtalas skriftligen. Detta resulterar i att byggherren inte är ansvarig och 
ej har mandat att ingripa i arbetsmiljöarbetet. Endast i fall då arbetsmiljöarbetet uppvisar 
påtagliga brister kan byggherren återfå sitt mandat då detta tolkas som ett kontraktsbrott 
(Arbetsmiljöverket 2017).  

Byggarbetsmiljösamordnare projektering är ansvarig för arbetsmiljöarbetet under 
projekteringen. Denne utses av byggherren alternativt uppdragstagaren och ser till att 
inblandade aktörer under projekteringen jobbar för att främja samt skapa goda förutsättningar 
under produktionen. BAS-P deltar i ledning av projekteringen och samordnar projekteringen, 
vilket också inkluderar att kontrollera ritningar och tekniska specifikationer. Utöver detta 
åligger det BAS-P att göra en arbetsmiljöplan (Hansson et al 2015.). Genom att beakta 
arbetsmiljön under ett tidigt skede kan onödiga risker elimineras redan i projekteringen 
genom att ta hänsyn till val av produktionsmetod och val av material. BAS-P bör ha god 
kännedom om hur val i projekteringen påverkar arbetsmiljön i produktionen (Hansson et al. 
2015). 

Byggarbetsmiljösamordnaren för utförandet skall vara ansvarig för arbetsmiljöarbetet under 
produktionstiden. En viktig del i detta är att samordna arbetet med olika verksamheter för att 
minimera risken för olyckor. Arbetsmiljöplanen ska uppdateras och vara anpassad för det 
praktiska arbetet som ska utföras, vilket kan ske genom att begära in åtgärdsbeskrivningar för 
de arbeten som varje entreprenör skall utföra. Dessa ligger sedan till grund för 
arbetsmiljöplanen (Arbetsmiljöverket 2017). BAS-U skall också se till att arbetsmiljöplanen 
finns tillgänglig på arbetsplatsen och att de regler och föreskrifter som gäller efterlevs på 
arbetsplatsen (Hansson et al. 2015). 
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3.1.6 Arbetstagarens arbetsmiljöansvar 

 

Även arbetstagaren bär ett ansvar för sin egen och andras säkerhet på arbetsplatsen. 
Arbetstagaren har en skyldighet att omedelbart rapportera till arbetsgivaren eller 
skyddsombudet om ett arbete innebär omedelbar eller allvarlig fara för liv och hälsa. Under 
tiden utredning sker är arbetstagaren fri från ersättningsskyldighet till följd av skador som en 
konsekvens av att arbetstagaren inte utför arbetet i väntan på besked på om det skall tillåtas att 
fortsätta eller ej (AML 3.4§). 

 

3.1.7 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM 

 

För att en arbetsgivare skall kunna uppnå de kravs som ställs på arbetsplatsen vad det gäller 
att förebygga ohälsa och olyckor så behöver arbetsgivaren enligt lag göra ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Det innebär att arbetsgivaren skall arbeta systematiskt med att utvärdera 
den rådande arbetsmiljön, för att sedan formulera en arbetsmiljöpolicy och rutiner som skall 
förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Dessa policys och rutiner ska sedan uppföljas 
och utvärderas årligen för att se om önskade resultat av åtgärderna uppnåtts (Hansson et al. 
2015). Arbetsmiljöverket har tagit fram material som beskriver vad systematiskt 
arbetsmiljöarbete innebär och hur det skall göras. Delar av materialet består av en cirkel som 
beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet i grova drag samt en mer detaljerad processkarta 
(se figur 1 och 2). 

 

 
Figur 1: "SAM" från Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2018)               
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Figur 2: "Processbild” över det systematiska arbetsmiljöarbetet (Arbetsmiljöverket 2018 
A) 

 

Utifrån arbetsmiljöverkets framtagna material så kan arbetsgivarens utförande av systematiskt 
arbetsmiljöarbete delas in i fem steg:  

1. Undersök arbetsmiljön 
2. Bedöm riskerna 
3. Åtgärda Risker  
4. Skriv en handlingsplan  
5. Kontrollera om åtgärderna har fungerat (Arbetsmiljöverket 2018 A) 

 

3.1.8 Byggarbetsmiljösamordnare 

 

Byggarbetsmiljösamordnare skall utses av byggherren eller uppdragstagaren för att ta ett 
helhetsansvar för arbetsmiljöarbetet under hela byggprocessen. På varje projekt skall det 
finnas en byggarbetsmiljösamordnare för produktion respektive projektering. En 
byggarbetsmiljösamordnare kan vara en juridisk eller fysisk person. Syftet med rollen är att 
främja god arbetsmiljö under hela byggprocessen (Arbetsmiljöverket 2017). 
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3.1.9 Skyddsombud 

 

Skyddsombudet fungerar som arbetstagarnas representant gentemot arbetsgivarna i 
arbetsmiljöfrågor. Denne utses av lokal arbetsorganisation eller av facklig organisation. Ett 
skyddsombud skall utses om det finns mer än fem regelbundna arbetstagare på arbetsplatsen 
(AML kap 6.2 §). Skyddsombudet huvudsakliga uppgift är att verka för en sund arbetsmiljö 
och att de regler som finns gällande arbetsmiljö följs. Arbetsgivaren skall inkludera 
skyddsombudet i planeringsarbetet som rör arbetsmetoder, arbetsprocesser samt andra 
ändringar som kan öka risken för ohälsa och skador. Arbetsgivaren skall försäkra sig om att 
skyddsombudet erhåller adekvat utbildning (AML kap 6.4 §). 

När förhållandena på arbetsplatsen inte är tillfredställande gällande arbetsmiljö skall 
skyddsombudet uppmärksamma arbetsgivaren och tvinga fram åtgärder som anses vara 
nödvändiga för att åtgärda problemet. Arbetsgivaren ska utan fördröjning åtgärda de brister 
som påvisats (AML kap 6.6 §). Om förhållandena på arbetsplatsen inte är acceptabla och det 
finns en uppenbar risk att allvarliga olyckor alternativt dödsfall kan ske har skyddsombudet 
mandat att avbryta allt pågående arbete på arbetsplatsen. Detta innefattar arbete som rör egen 
personal samt inhyrd personal. 

Pågår arbete på flera olika platser skall arbetet organiseras med skyddsombud på respektive 
arbetsplats samt ett huvudskyddsombud som ansvarar för samtliga arbetsplatser (AML kap 
6.3§). Verkar mer än femtio arbetstagare regelbundet skall en skyddskommitté tillsättas som 
består av parter från både arbetstagare samt arbetsgivare. Skyddskommittén ska delta i 
planeringen av arbetet samt behandla frågor som rör arbetsmiljö (AML kap 6.9 §).  

Skyddsombudet får inte diskrimineras av arbetsgivare gällande arbetsvillkor eller 
anställningsavtal. Efter att personen ifråga lämnar uppdraget skall villkoren vara likvärdiga 
som om personen inte hade haft uppdraget. Vidare skall inte skyddsombudet förhindras från 
att utföra sitt arbete. Skyddsombudet skall ha tillgång att inspektera hela arbetsplatsen för att 
upptäcka eventuella oegentligheter (SFS 1977:1 160. AML kap 6.10 §). 

Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtasför att uppnå en tillfredställande 
arbetsmiljö, ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. 
Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning ska göras för kontroll av 
förhållandena inom skyddsområdet. På framställning ska arbetsgivaren genast lämna 
skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att arbetsgivaren mottagit dennes begäran. 
Arbetsgivaren ska utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör arbetsgivaren inte det eller 
beaktas inte begäran inom skälig tid, ska Arbetsmiljöverket efter framställan av 
skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt AML.7 kap. 7 § ska meddelas. 
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3.1.10 Lagen om huvudentrepnörsansvar 

 

När flera olika entreprenörer arbetar på ett projekt kan det ibland råda förvirring gällande vem 
som har det egentliga ansvaret för arbetsmiljön. Detta föranledde en utredning gjord av en 
expertgrupp under 2014 som fastslog att ett huvudansvar var ett effektivt sätt att skapa mer 
ordning och reda på svenska byggarbetsplatser (Byggnads 2015 A). 

I realiteten innebär det att huvudentreprenören har ansvaret för de underentreprenörer som 
befinner sig på arbetsplatsen. Denna lag ska göra det svårare att anlita oseriös arbetskraft och 
främja ett sundare arbetsklimat. Huvudentreprenören har det yttersta ansvaret för att alla 
regler följs av alla underentreprenörer, vilket inkluderar både löner och regler gällande 
arbetsmiljö. Lagen ställer dessutom krav på att huvudentreprenören skall kunna visa en lista 
med samtliga underentreprenörer som verkar på arbetsplatsen. Detta ifall facket eller andra 
myndigheter vill ha upplysningar gällande arbetskraften som arbetar på arbetsplatsen 
(Byggnads 2015 B). 

 

3.2 Tvärkulturell kommunikation 

 

Tvärkulturell kommunikation innefattar överföring av information mellan människor med 
olika kulturella bakgrunder där de berörda parterna har olika grad av medvetenhet och 
kontroll (Allwood 1985).   

Allwood 1985 delar upp kommunikationen på individnivå samt interaktiv nivå. Individnivå 
beskriver hur en person väljer att uttrycka sig utan samverkan från omgivningen medan 
interaktiv nivå beskriver hur en person uttrycker sig i samverkan med andra människor. 
Generellt kan man dela upp kommunikationen på individnivå i fyra olika perspektiv; 
kroppsrörelser, ljud, ordförråd samt grammatik. Kroppsrörelser kompletterar och adderar en 
extra dimension mellan de parter som kommunicerar. I vilken grad man får använda gester 
samt hur de ska tolkas skiljer sig mycket mellan olika länder och kulturer. Ljud är en viktig 
komponent för att signalera känslor och attityder. Hur dessa tolkas beror också mycket på 
mottagarens referensram som i sin tur styrs av den kulturella bakgrunden. Ordförrådet speglar 
i regel de värderingar som människor har, speciellt metaforer och liknelser sänder tydliga 
signaler. Grammatiken roll poängteras men i sammanhanget tillmäts den minst betydelse 
(Allwood 1985). 

 

Den interaktiva kommunikationen kan delas upp i fyra olika aspekter; 
interaktionskonsekvenser, turtugande, återkoppling samt spatiala konfigurationer. 
Interaktionskonsekvenser behandlar olika stadium i samtalet till exempel hälsning och avsked 
samt hur dessa är beroende på vilket sammanhang samtalet äger rum.  I Sverige är det kutym 
att hälsa genom att ta varandra i hand, medan i Frankrike innefattar en hälsning kramar och 
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kyssar. I andra sammanhang t.ex. arbetsintervjuer uppvisas också ett standardförfarande som 
skiljer sig mellan länder som t.ex. Sverige och Kina. Turtagande behandlar hur samtalstiden 
och rätten till ordet fördelas. Talar flera människor samtidigt eller talar en åt gången är 
exempel på kulturella mönster.  Återkoppling beskriver hur personer återkopplar i samtalet för 
att få bekräftelse och uppmärksamma någonting. Allwood (1985) belyser klassiska svenska 
återkopplingsbeteenden som "eller hur?". Vidare diskuterar Allwood spatiala konfigurationer 
som i mer vardagligt uttryck beskriver vilken kroppskontakt människor med olika bakgrund 
kan tänkas ha. Män i Skandinavien har i regel mindre kroppskontakt än män från 
medelhavsregionen (Allwood 1985). 

Vidare beskriver Allwood (1985) i rapporten "Tvärkulturell kommunikation” hur överdrivet 
fokus på nationaliteter är ett problem som kan skapa ett fokus som betonar skillnader emellan 
olika nationaliteter där det även finns andra skillnader som bör tillskrivas stor betydelse som 
ålder, kön samt yrke. Dessa har traditionellt inte diskuterats i samma utsträckning jämfört med 
till exempel nationella särdrag.  

 

3.2.3 Problem kopplat till tvärkulturell kommunikation 

 

Utländsk arbetskraft på svenska arbetsplatser försvårar säkerhets och arbetsmiljöarbetet på 
svenska arbetsplatser. Detta beror inte enbart på språkförbristningar utan på kulturella 
skillnader som är viktiga att understryka för att försöka förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen 
(Allwood et al. 1989).  

Brist på förståelse mellan berörda parter kan både vara medveten och omedveten. Till 
exempel kan det vara ont om tid vilket gör att en viss grad av oförståelse kan accepteras. 
Missförstånd uppstår då väsentliga delar av instruktioner eller föreskrifter inte uppfattas av 
ena partnern vilket kan leda till problem (Allwood 1985). 

När kommunikationen mellan olika parter inte fungerar finns det flera tänkbara scenarion som 
kan tänkas utspela sig.  Ett scenario är att kommunikationen sker på den ena partens villkor 
vilket är mer vanligt med människor som kommer från kulturer där det råder stora skillnader 
mellan människor med olika social bakgrund.  

 

3.2.4 Lösningar kopplat till tvärkulturell kommunikation 

 

För att överbrygga kommunikationssvårigheter måste en vilja mellan båda parter finnas. Detta 
är en grundförutsättning. För att uppnå detta bör människor få information som gör det lättare 
att förstå och sätta sig in i andra människors situation. Utöver detta bör de personer som 
arbetar i t.ex. projektledning få en grundläggande vetskap om hur kulturella mönster skiljer 
sig mellan olika kulturer samt vilka likheter som finns. Detta underlättar och skapar goda 
förutsättningar för god kommunikation.  För varje enskilt projekt bör projektledningen sätta 
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sig in den enskilda kulturen som är aktuell (Allwood 1985). 

Inlärningen av språk bör syfta till att vidga inlärningen och fokusera på kulturella mönster 
vilket innefattar kroppsspråk, återkoppling och turtugande. Detta bör komplettera den mer 
traditionella språkinlärningen för att nå en högre grad av förståelse. Mer fokus bör också 
riktas mot kroppsspråk och återkoppling vilket kan hjälpa till att förstå människor från andra 
kulturer och på vilket sätt de brukar språket (Allwood 1985).  

 

3.2.5 Tysta boken  

 

Tysta boken är ett försök från NCC att anpassa arbetsmiljöarbetet och göra det lätt att förstå 
för arbetskraft med bristande kunskaper i det svenska språket. Boken har visat sig fungera bra 
med alla arbetstagare både inhemsk som utländsk arbetskraft. Tanken från början var att den 
skulle utgöra ett hjälpmedel för just utländska underentreprenörer. Boken innehåller bilder 
som tar upp verkliga scenarion och visar på ett lätt överskådligt sätt hur man inte skall gå 
tillväga för att arbeta på ett säkert sätt. NCC har gett ut en bok till varje medarbetare vid start 
av nya projekt och boken har mottagits med stor entusiasm bland alla olika parter. Boken har 
anpassats till ett litet format som skall göra den lätt att ha till hands (Abrman Hans 2015). 
NCC har reducerat sina arbetsplatsolyckor med 40 % sedan 2011 och en av anledningarna 
anses vara just den tysta boken. 
 

3.2.6 CEFR-skalan 

 

CEFR-skalan utgör en gemensam standard i den europeiska unionen för att beskriva en 
människas kunskaper i ett främmande språk. Skalan består av sex stycken nivåer där det 
under varje nivå finns noggrant beskrivet vad en människa ska behärska avseende muntligt, 
skriftligt samt förståelsemässigt i ett främmande språk. Syftet med skalan är att kunna 
definiera mer noggrann bild av kunskaper i ett främmande språk på ett enhetligt sätt inom EU 
(CEFR 2018). 
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3.3 Utländsk arbetskraft 

 

3.3.1 Utstationering  

 

Utstationering innebär att en person som är bosatt i ett land åker och jobbar i ett annat land. 
Mottagaren av tjänsten utgörs således av den part som tar emot tjänsten i det främmande 
landet. För att det i juridisk mening skall betraktas som en utstationering skall arbetstagaren 
jobba för en organisation, myndighet alternativt en privatperson. Att åka till ett främmande 
land på tjänsteresa eller transportera varor till ett främmande land räknas inte som 
utstationering. Exempel på utstationering är när en finsk medarbetare hyrs in av ett svenskt 
bolag för att jobba i Sverige i ett år. Arbetstagaren skall vistas i det främmande landet under 
en begränsad tid (Arbetsmiljöverket 2016 A). 

Vid utstationering i Sverige så har arbetsgivaren en skyldighet att anmäla denna utstationering 
till Arbetsmiljöverket senast samma dag som den utstationerade arbetstagaren börjar att arbeta 
om utstationering beräknas pågå mer än fem dagar (SFS 1999:678). 

Sedan 2013 så är det som nämnt ovan lag på att arbetsgivarna är skyldiga att anmäla 
utstationerad arbetskraft. Under 2017 så anmäldes 72 552 personer som utstationerad 
arbetskraft med uppdrag längre än fem dagar och det gäller inom alla yrkesområden. Det land 
som är överrepresenterat när det kommer till utstationerad arbetskraft i Sverige är Polen som 
stod för 37 procent av de utstationerade arbetstagarna, vilket är en ökning med ungefär 16 000 
fler utstationerade arbetare mot året dessförinnan. Dessa siffror gäller som sagt för alla 
yrkesområden men en bransch sticker ut mer än de andra och det är byggbranschen som står 
för ca 55 procent av alla utstationerade yrkesarbetare. Då arbetsgivarna själva anger vilken 
bransch de representerar så kan representationen av bransch vara svår att bedöma. Men av de 
55 procenten så definieras byggbranschen som "Specialiserad bygg- och 
anläggningsverksamhet" samt "Byggande av hus". (Arbetsmiljöverket 2018 B) 

För alla utstationerade arbetstagare i Sverige så gäller arbetsmiljölagen vilket betyder att 
arbetstagaren har samma regler om vilka rättigheter och skyldigheter som gäller som en 
svensk arbetstagare. Det betyder att om en utstationerad arbetstagare upplever att 
arbetsgivaren bryter mot bestämmelser i arbetsmiljölagen så kan arbetstagaren söka hjälp hos 
arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket 2016 A). 
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För att göra utstationerad arbetskraft medveten om detta så har Arbetsmiljöverket utformat en 
broschyr på engelska, tyska, franska, polska och rumänska. Broschyren innehåller information 
om vilka rättigheter en utstationerad arbetstagare har i Sverige. I broschyren finner 
arbetstagaren information om vad det betyder att vara en utstationerad arbetare i Sverige, 
vilka generella rättigheter du har som arbetstagare och hänvisningar till var mer information 
om rättigheterna finns skrivna.  Det står också kort beskrivet i broschyren vilka skyldigheter 
arbetsgivaren har till arbetstagaren vid anställning. (Arbetsmiljöverket 2015 A). 

Arbetsmiljöverket har även en websida på 12 olika språk för utstationerad arbetskraft i 
Sverige som är avsedd för de som jobbar inom restaurang- och byggbranschen. Websidan som 
är avsedd för byggnadsarbetare innehåller mycket användbar information med allt från 
generell information om Sverige som land till interaktiva övningar som utbildar och testar 
arbetstagarens kunskaper vad det gäller arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatsen. På 
"safe at work" webbplatsen som den kallas så finns också information till arbetsgivare om 
vilka skyldigheter hen har mot arbetstagaren (Arbetsmiljöverket 2012). 

 

3.3.2 Hierarki 

 

I alla länder råder det någon form av hierarki som kan bygga på; -social status, rikedom, 
utbildning, yrke, ålder, religion och hur starka dessa ordningar är kan skilja sig mycket åt 
mellan länder. Inom olika yrkesområden så råder det också en rangordning som också kan 
skilja sig väldigt mycket i hur tydlig den är i sin framtoning. I svenska byggbranschen så har 
vi projektchefer, platschefer, arbetsledare och yrkesarbetare i fallande rang. Men i Sverige så 
kan den hierarkiska strukturen vara svår att urskilja då svenskar generellt har en plattare 
organisationssyn när det gäller kommunikation mellan personer av olika "rang". Det har 
troligtvis att göra med att det svenska samhällsidealet sedan länge har strävat mot jämställdhet 
vilket har lett till döljande av social status, pengar och makt (Öberg 1997).  

 
Om det sätts i ett sammanhang på en byggarbetsplats så kan det vara att en yrkesarbetare utan 
konsekvenser kan ifrågasätta och diskutera en PCs eller ALs direktiv. Men i andra länder kan 
en sådan handling vara helt otänkbar eftersom att i andra länder så accepterar man strukturer 
där vissa människor står över de andra på grund av att de anses ha en högre rang än de andra i 
sammanhanget. Det anses vara på sådant sätt att alla har sin givna plats i samhället och att 
man är en del av en större helhet så varför det råder skillnader ifrågasätts inte i samma 
utsträckning. När det gäller arbetsplatserna så kan det visa sig på sådant sätt alla PCs ord är 
lag och sålunda inget man ifrågasätter eller diskuterar även om man tycker det är fel (Öberg 
1997).  
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3.3.3 Utländsk arbetskraft- problem 

 

Gustafsson & Hansson (2005) poängterar att idag förekommer ofta långa 
kommunikationskedjor som föranleder många problem. Längre ned i kedjan uppkommer ofta 
frågetecken kring vem som har arbetsmiljöansvaret och därmed försummas arbetsmiljöarbetet 
(Gustafsson, Hansson 2005). 

Andra problem som kopplas till utländsk arbetskraft är bristande medvetenhet om säkerhet. 
Sverige har högt medvetande gällande säkerhet och arbetsmiljö. Kulturskillnader mellan 
svensk och utländsk arbetskraft framhålls som en av orsakerna till att dessa skillnader 
existerar. En jämförelse mellan en polsk och svensk yrkesarbetare gällande kulturella 
skillnader illustreras i tabell 1.  

 
Tabell 1. Skillnad i arbetskultur mellan Polen och Sverige (Aulin & Hansson 2008) 

 Polsk arbetskultur: Svensk arbetskultur: 

High man-hours      Focus on working time 

Fear of making mistakes  Low man-hours 

No working orders    High priority for quality 

 Low safety priority   High priority for safety 
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3.3.4 Kultur 

 

Vidare beskrivs utländsk arbetskraft i regel ha sämre kunskaper jämfört med svensk 
arbetskraft. Mindre erfarenhet och kunskap om arbetet gör också att säkerhetsmedvetandet 
blir lägre och risken för olyckor ökar. Något som också uppmärksammas är att utländsk 
arbetskraft har mindre kunskap om deras rättigheter och detta utnyttjas av arbetsgivare med 
flera. Utländsk arbetskraft är generellt sett mer benägen att utföra arbete som inhemsk 
arbetskraft inte vill åta sig att utföra. Detta kan bero på flera saker som att jobbet är tungt 
etcetera men kan också bero på att jobbet innebär väsentliga risker eller en arbetsmiljö som 
inte är tillfredställande. Kombinerat med mindre säkerhetstänk kan detta bidra till att 
olycksrisken är högre för utländsk arbetskraft jämfört med svensk arbetskraft (Aulin & 
Hansson 2008). 

Jonsson och Larsson 2012 beskriver i sin rapport hur många utländska företag aktivt försöker 
kringgå den svenska lagstiftningen i syfte att undvika de regler och avtal som finns. 
Rapporten nämner arbetsmiljö, löner och andra förmåner som systematiskt åsidosätts för att 
reducera driftkostnaderna. Facket har också svårt att få grepp om detta då den utländska 
arbetskraften inte har representation från facket som värnar om arbetstagarna. Detta fungerar 
dock bättre när utländsk arbetskraft är involverade i större projekt där de fungerar som 
underentreprenör åt något stort företag (Jonsson, Larsson 2012). 

För att kunna bedriva ett fungerande samarbete mellan människor från olika länder är det 
viktigt att båda grupperna förstår varandra. Annars uppstår konflikter lättare om inte 
förståelsen finns mellan olika grupper. För att få denna förståelse bör grupperna i ett tidigt 
skede få denna information (Gustafsson & Hansson 2005) 

För att få en hög grad av förståelse mellan människor från olika kulturer måste varje individ 
förstå sin egen kultur och vilka egenheter som den egna kulturen uppvisar. En vanlig 
företeelse är att människor betraktar sin egen kultur som normal och allt som inte 
överensstämmer med den kulturen som onormalt. Det är också vanligt att människor 
förutsätter att andra kulturer har fördomar gentemot deras egen kultur. För att underlätta 
kommunikationen bör personerna vara medvetna om detta (Hofstede 2001). 

Eftersom denna rapport fokuserar på byggsektorn och utländsk arbetskraft så berör 
undersökningen kulturskillnaderna mellan Sverige och länder i Östeuropa som t.ex. Polen, 
eftersom det är landet som har flest utstationerade yrkesarbetare i Svenska byggindustrin 
(Svenskt Näringsliv 2017).   

Sverige med dess kultur anses enligt Hofstede vara det mest feminina landet i världen eller 
som han beskriver det minst maskulina. Sverige är ett land som har låg acceptans för en 
ojämn maktbalans. Vilket betyder att gapet mellan de människor som sitter på mycket makt 
och de lägre rangordnade individerna skall vara så lågt som möjligt. Ett land anses vara mer 
maskulint ju större gapet är mellan maskulina och feminina kulturella egenskaper. De 
maskulina egenskaperna fokuserar mer på individuella mål som karriär, pengar och materiella 
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saker som värderas högt. I det feminina spektrumet så värderas sociala mål högre som 
relationer, psykiska och fysiska miljön samt att hjälpa andra (Hofstede 2001).  

I länder i Östeuropa som t.ex. Polen så är index för maskulinitet och acceptansen för ojämn 
maktbalans mycket högre än i Sverige. Vilket direkt medför skillnader i arbetskulturen mellan 
svenska och polska yrkesarbetare. Framför allt visar det sig i förhållandet mellan chefer och 
yrkesarbetare då svenska yrkesarbetare anses vara mer självgående och självständiga i sitt 
arbete, polackerna är emellertid mer vana att bli instruerade i vad och hur arbetet skall utföras. 
De svenska yrkesarbetarna är också vana med att kunna diskutera och argumentera med sina 
överordnade vilket inte anses vara respektfullt i de polska yrkesarbetarnas kultur. Svenska 
yrkesarbetare anses också vara mer individualistiska än de polska yrkesarbetaren vilket visar 
på att de polska yrkesarbetarna undviker konfontrationer i större grad än de svenska vilket kan 
bero på en svagare uppbackning från de fackliga förbunden än hos de svenska. De svenska 
yrkesarbetarna har en mer avslappnad inställning och relation till sina överordnade och detta 
förhållandesätt upplevs i sin tur nonchalant av de polska yrkesarbetarna. (Gustafsson & 
Hansson 2005). 
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3.4 Olyckor i byggbranschen 

 I ett historiskt perspektiv har arbetsmiljön getts allt mer utrymme vilket också återspeglas i 
statistiken.  Under 1940 talet inträffade 400 dödsolyckor totalt under ett år. Samma siffra för 
2000-talet var 61 personer för alla branscher i Sverige. Ur ett internationellt perspektiv hävdar 
sig Sverige bra och tillhör de länder som har minst dödsolyckor på arbetsplatserna (Svenskt 
näringsliv 2014). 

Olyckor i byggbranschen förekommer mer frekvent än i någon annan bransch i Sverige. 
Arbetsmiljön är i regel svårare att hantera då arbetsplatserna är temporära och många olika 
entreprenörer verkar på arbetsplatsen samtidigt (AFA 2017). Byggbranschen uppvisar höga 
siffror jämfört med andra branscher. Snittet i Sverige för samtliga förvärvsarbeterare gällande 
arbetsolyckor är 6,9 per 1000 sysselsatta under 2016. För byggbranschen var motsvarande 
siffra 10,9 (Samuelsson 2016). 

 

 

3.4.1 Arbetsplatsolyckor  
Arbetsplatsolyckor definieras som olycksfall som har inträffat på arbetsplatsen eller där 
arbetstagaren har vistats för att utföra arbete åt sin arbetsgivare.  Under de senaste åren har 
antalet arbetsolyckor inom byggbranschen legat stabilt runt ca 11 arbetsplatsolyckor per 1000 
sysselsatta, se figur 3. Trenden är således att antalet arbetsplatsolyckor håller sig relativt 
stabilt. Bland olyckor är det främst olyckor med verktyg som förekommer följt av 
kroppsrörelser med överbelastning, samt fall från hög höjd (Samuelsson 2015). 

  

     
Figur 3. Arbetsplatsolyckor per 1000 sysselsatta (Samuelsson 2016). 
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3.4.2 Arbetssjukdomar 
Arbetssjukdomar definieras som besvär som uppkommit i samband med belastningspåverkan, 
sociala eller organisatoriska missförhållanden på arbetsplatsen. Hit räknas också sjukdomar 
som orsakats av bristande hantering av hälsovådliga ämnen eller kemikalier. 
Belastningssjukdomar står för den största mängden av arbetssjukdomarna. Antalet 
bullerskador har minskat de senaste åren men står fortfarande för ca 28 % av 
arbetssjukdomarna, se figur 4 (Samuelsson 2015). 

        

 

Figur 4. Arbetssjukdomar per 1000 sysselsatta (Samuelsson 2016). 
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3.4.3 Dödsolyckor 
9 dödsolyckor inträffade i Sverige under 2016.  Trenden tyder dock på en minskning av 
antalet dödsolyckor per 1000 sysselsatta, se figur 5 De dödsolyckor som inträffade under 
2016 uppvisar en variation där dödsorsaken är av mycket varierande karaktär. Färdolyckor till 
och från arbetet räknas inte in och utländsk arbetskraft som inte ingår i det svenska 
försäkringssystemet ingår inte heller i statistiken som rör dödsolyckor (Samuelsson 2017). 

 

Figur 6. Dödsolyckor per 1000 sysselsatta (Samuelsson 2017). 
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4 Arbetsmiljöarbete vid fallstudieföretaget SKANSKA 
 

4.1 Information    

                                

Skanska värdesätter betydelsen av en säker arbetsplats och en arbetsplatsintroduktion syftar 
till att göra ny personal medvetna om de risker som föreligger på arbetsplatsen. Introduktion 
ger ansvarig produktionsledning chans att uppmärksamma och därigenom minska 
olycksfallen och antalet tillbud på arbetsplatsen.  Produktionsledningen har genom den 
arbetsplatsspecifika arbetsplatsintroduktionen chans att understryka de saker som de anser 
vara viktiga för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Vidare diskuteras de risker och faror som 
identifierats i riksinventeringen. Nödvändig information gällande uppsamlingsplatser och 
utrymningsvägar skall diskuteras. Arbetsplatsintroduktionen skall hållas för all ny personal 
som skall arbeta på arbetsplatsen. 

Produktionsledningen ansvarar för att genomföra de möten som anses vara nödvändiga. Dessa 
kan ske på veckobasis alternativt när produktionsledningen anser att det är befogat. 

 

4.2 Disciplinära åtgärder 

 

Skanska har ett förhållningssätt i säkerhets och miljöarbetet som säger att personalen på 
arbetsplatserna ska tillsammans verka för en god arbetsmiljö ute på arbetsplatserna vilket 
också inkluderar ett föredömligt säkerhetsarbete. Primärt ska personalen påminna varandra 
och uppmärksamma beteenden som inte stämmer överens med Skanskas syn på arbetsmiljö 
och säkerhet. När detta inte räcker har Skanska ett batteri av åtgärder att använda sig av för att 
hantera dessa situationer. I tabell 2 nedan presenteras den handlingsplan som Skanska 
använder sig av när situationer uppstår som kräver disciplinära åtgärder.  
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Tabell 2. Handlingsplan för disciplinära åtgärder (Skanska 2017)      

                                                                                                                                                                               

Förseelser  Åtgärd  Konsekvens  

  

� Första  

  

Muntlig erinran  Personlig tillsägelse sker och händelsen noteras 
i sekretesskyddat dokument. Skanska ger ny 
säkerhetsinformation till medarbetaren. 
Närmaste chef informeras.  

  

� Andra  

  

Personligt samtal 
samt skriftlig erinran  

Personlig tillsägelse sker och händelsen noteras 
i sekretesskyddat dokument. Medarbetaren ges 
en skriftlig erinran som kvitteras. Erinran 
skickas till HR-partner. Närmaste chef och 
facklig organisation informeras.  

  

� Tredje  

  

Avvisning från 
arbetsplatsen med 
löneavdrag samt 
skriftlig erinran  

Medarbetaren informeras om att hen inte är 
tjänstbar om ordningsreglerna inte följs. 
Medarbetaren avvisas sedan från arbetsplatsen 
och får löneavdrag för resten av dagen. Dagen 
efter genomförs personligt samtal med 
medarbetaren och denne får en skriftlig erinran 
som kvitteras och skickas till HR-partner. 
Händelsen noteras i sekretesskyddat dokument. 
Närmaste chef och facklig organisation 
informeras.  

  

� Fjärde  

  

Avvisning från 
arbetsplatsen med 
löneavdrag.  

Medarbetaren informeras om att hen inte är 
tjänstbar för att ordningsreglerna inte följts och 
avvisas från arbetsplatsen med löneavdrag. 
Medarbetaren får en skriftlig erinran som 
kvitteras och skickas till HR-partner. Närmaste 
chef informeras. Händelsen noteras i 
sekretesskyddat dokument.  

Närmaste chef och HR-partner bedömer om 
andra arbetsrättsliga åtgärder är möjliga. Ytterst 
riskerar medarbetaren uppsägning.  
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För underentreprenörer (UE) har Skanska liknande åtgärder som dock skiljer sig lite åt, se 
tabell 3. 

Tabell 3. Handlingsplans för disciplinära åtgärder mot underentreprenörer (Skanska 2017) 

  Förseelser  Åtgärd  Konsekvens  

  

� Första  

  

Personligt 
samtal/muntlig 
tillsägelse  

Tillsägelse sker och UEs chef underrättas. 
Skanska ger ny säkerhetsinformation till den 
UE som gjort avsteg från reglerna. Händelsen 
noteras i sekretesskyddat dokument.  

UEs chef ansvarar för att vidta eventuella 
arbetsrättsliga åtgärder mot sin personal.  

  

� Andra  

  

Byte av personal/ vite  Tillsägelse sker och om UE inte rättar sig efter 
tillsägelsen avvisas denne från arbetsplatsen för 
dagen. Tillskriv UEs arbetsledning och kräv 
utbyte av personal. Överväg att begära vite.  

  

� Tredje  

  

Vite/Hävning av avtal  Tillsägelse sker och UE avvisas från 
arbetsplatsen. UEs ledning kontaktas för samtal 
om vidare åtgärder.  

Hävning av avtal kan vara aktuellt om UEs 
ledning ej vidtar nödvändiga åtgärder.  

  

 

4.3  Skyddsutrustning 

 

Personlig skyddsutrustning är ett krav på alla Skanskas arbetsplatser och skall användas av 
samtlig personal som befinner sig på arbetsplatsen. Detta gäller besökare, egen personal samt 
UE. Den personliga skyddsutrustningen utgörs av: skyddshjälm, skyddsglasögon, 
skyddshandskar, skyddsskor och varselkläder på överkroppen. Det är arbetsgivarens ansvar att 
se till att personalen har erforderlig utrustning samt den kompetens som är nödvändig 
(Skanska 2017).  
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4.4 Inpassering och id kontroll 

 

För att hålla ordning och reda på arbetsplatsen är det viktigt att personalen som befinner sig 
på arbetsplatsen är identifierade och anmälda. Detta sker genom att alla på arbetsplatsen kan 
identifiera sig med ett id06 kort. Med detta kort kan all personal kontrolleras och 
produktionsledning kan se vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen vid aktuell 
tidpunkt. 

Besökare skall inte tillåtas att vistas själva på arbetsplatserna utan följas åt av en ledsagare. Id 
06 skall användas dagligen för att registrera sig vid ankomst samt när personalen skall lämna 
arbetsplatsen skall detta också registreras. Kan inte personalen registrera sig skall detta 
anmälas direkt till produktionsledningen (Skanska 2017). 

 

4.5 Risker och säkerhetsarbete 

 

För att förebygga olycksfall och främja en god hälsa bland personalen skall riskbedömningar 
genomföras kontinuerligt. Dessa görs dels genom riksinventeringar och arbetsberedningar där 
de riskfyllda arbetena identifieras och åtgärder vidtas. Åtgärder kan bestå av flertalet olika 
saker, exempel på sådana åtgärder är kompetensutveckling och nya arbetstekniker. 

Det är produktionsledningen som har ansvaret att arbetsberedningar utförs och att den 
arbetskraft som utför jobbet har tagit del av arbetsberedningen. Underentreprenörerna ska i 
sitt arbete identifiera risker och låta Skanska ta del av den informationen samt föreslå åtgärder 
för att minska riskerna (Skanska 2017). Uppstår det risker som ej är acceptabla skall arbetet 
avbrytas och Skanskas produktionsledning skall underrättas (Skanska 2017). 

4.6  Safety week 
 

Varje år uppmärksammar Skanska arbetsmiljöfrågan med en safety week där arbetsmiljö och 
säkerhet diskuteras. Under 2018 kommer Skanska fokusera på hälsa och välbefinnande. Varje 
år har Skanska ett unikt tema som de uppmärksammar. Exempel på aktiviteter som 
förekommer under safety week är workshops och gemensamma aktiviteter för att skapa en 
god sammanhållning på arbetsplatsen. På alla arbetsplatser skall det dessutom gå en 
prioriterad skyddsrond vilket under 2018 innefattade damm. Sedan Skanska införde safety 
week 2005 har olycksfrekvensen minskat med 50 % (Skanska 2010). 

Från och med 2009 genomförs ett globalt säkerhetsstopp när en allvarlig olycka har skett på 
någon av Skanskas arbetsplatser. Syftet med detta är dels att poängtera hur viktigt 
säkerhetsarbetet är för Skanska och hur olyckan skulle ha kunnat undvikas. 

  



 

30 

 

5 Empiri  

5.1 Respondent 1 

 

Respondent 1 (R1) anser att säkerhet är det viktigaste på arbetsplatsen och att Skanska som 
företag verkligen arbetar med detta. Säkerheten är tillsammans med lönsamheten de viktigaste 
parametrarna för Skanska, där säkerhet rangordnas som nummer ett. För att uppnå detta vill 
respondent ett att Skanska ska ges möjlighet att vara med och påverka tidigt i ett projekt. ´När 
Skanska anlitas för en byggherres räkning försöker Skanska att hjälpa byggherren att 
genomföra ett säkert projekt genom att föreslå hur vissa arbetsmoment skall utföras för att 
förbättra arbetsmiljön och minska risken för olyckor. 

Skanska jobbar med utbildningar och information för att minska risken för olyckor. En viktig 
del i detta arbete är att jobba med någonting som kallas för visuell styrning där man 
arrangerar morgonmöten varje morgon. Under dessa möten tar man upp de olika 
arbetsmoment som skall pågå under dagen och de aktuella riskerna diskuteras. Här uppstår ett 
dilemma då den utländska arbetskraften ofta uppvisar brister i det engelska och svenska 
språket. Respondenten understryker att viktig information är svår att få fram. Utländsk 
arbetskraft har i regel en arbetsledare eller motsvarande person som kan engelska som 
fungerar som tolk. Detta kan dock vara ytterst bristfälligt och mycket av informationen kan 
inte tillgodogöras. R1 menar också att attityderna skiljer sig åt. 

 ”De är väldigt artiga när man pratar med dem, men sedan märker man att de inte bryr sig 
ändå. Ofta har det och göra med att de tycker reglerna bara gäller svensk arbetskraft” R1.  

Gällande rutiner arbetar Skanska förutom med morgonmöten med arbetsberedningar där 
riskfyllda moment gås igenom med berörda arbetare som skall utföra arbetsuppgiften. 
Förutom detta görs även skyddsronder med tillexempel en veckas mellanrum. Detta görs med 
hjälp av checklistor där ansvariga personer går igenom olika områden på byggarbetsplatsen. 
Respondenten påpekar att det kan finnas brister i detta arbetssätt då de personer som utför 
skyddsronden kan vara selektiva. Dessutom orsakar detta mycket pappersarbete som tar 
mycket administrativ tid. Detta gör att människor inte alltid är benägna att notera allt de ser. 

Svenska underentreprenörer sköter sig i regel mycket bra gällande arbetsmiljö och säkerhet. 
Säkerhetsmedvetandet i Sverige är stort och det speglar av sig med hur införstådda svenska 
entreprenörer är gällande säkerhet. Dock finns det en problematik då underentreprenörer 
kommer in senare i projekten när entreprenaden närmar sig sitt slutskede. Här uppstår en 
utmaning att få med alla i arbetsmiljötänket tycker R1. 

De egna yrkesarbetarna uppträder i regel bra. Det finns dock en skillnad på hur 
säkerhetsarbetet uppfattas och hur väl det fungerar. Den äldre generationen uppvisar oftare en 
ovilja att bära personlig skyddsutrustning eller vidta andra säkerhetsåtgärder. Respondenten 
tror det beror på samhället i stort samt att den yngre generationen ofta har varit i kontakt med 
säkerhets och arbetsmiljöfrågor. Detta skapar en större benägenhet att beakta säkerhetsarbetet. 

 

 



 

31 

 

R1 identifierar upphandlingsskedet som en nyckelfaktor. Där kan Skanska ställa krav på 
utländska UE och förklara explicit vad som förväntas. Här bör även en noggrann utvärdering 
ske för att försäkra sig om att den utländska underentreprenören har referenser och inte enbart 
gå efter pris. 

 

Rent generellt upplever R1 att utländska arbetare har stor respekt för högre chefer och gör 
som de blir tillsagda. Dock har de en benägenhet att inte följa de säkerhetsregler som Skanska 
har. Som exempel berättar respondenten om hur utländska underentreprenörer vid flertalet 
tillfällen rökt nära gasoltuber. Ibland har Skankas produktionsledning fått känslan att de 
utländska arbetskraften tycker att säkerhetsreglerna bara omfattar de svenska arbetarna. 
Respondenten menar på att den kulturella skillnaden gällande synen på säkerhetsarbetet är en 
förklaring samt att den språkliga kommunikationen brister. Skanska har i regel en del 
information som går att ta del av på arbetsplatsen. Denna är ofta begränsad till svenska.  
Detta utgör ett problem. 

 

5.2 Respondent 2 

 

Respondent 2 (R2) understryker också säkerhetsarbetets betydelse inom Skanska och hur 
organisationen tillsammans med lönsamhet är bolagets viktigaste frågor. 

  ”Säkerhet går alltid före pengar” (R2).  

Respondent två påpekar att på de arbetsplatser där han har varit verksam har Skanska försökt 
att ta ett helhetsgrepp om arbetsmiljöfrågan. Kan dock vara problematiskt när byggherren inte 
fäster lika stor vikt vid arbetsmiljö. 

De dagliga arbetsrutinerna består av morgonmöten där viktiga moment diskuteras. Genom en 
APD-plan jobbar produktionsledningen med att visa var samtliga arbeten kommer att äga rum 
och potentiella risker finns på arbetsplatsen. Respondenten påpekar att det är bra om samtliga 
på arbetsplatsen har vetskap om de jobb som pågår. Arbetsberedningar skall göras för varje 
moment. Underentreprenörer skall lämna in sina arbetsberedningar till produktionsledningen. 
Detta är något som R2 tycker att det brister med generellt. Speciellt för utländska UE. Vidare 
har alla som ska arbeta på arbetsplatsen genomgått en specifik arbetsplatsintroduktion där 
arbetsplatsen presenteras och risker diskuteras. R2 nämner tydligt att kommunikationen 
brister även om själva introduktionen ofta består av någon PowerPoint som innehåller mycket 
bilder. Produktionsledningen måste tolka via någon arbetsledare. Detta upplevs som mycket 
negativt då bristande engelskkunskaper dels från produktionsledningssida samt från den 
utländska arbetsledaren kan generera en mycket bristfällig information. 

R2 tycker att säkerhetsarbetet fungerar bra generellt och att det blir allt bättre. Framförallt 
upplever han att de egna yrkesarbetarna sköter sig bra då de kan Skanskas rutiner och har 
blivit inkörda. Svenska UE har en bra nivå på säkerhetsarbetet, ibland kan UE från mindre 
firmor inte vara vana med det säkerhetsarrangemang som råder på större projekt och detta kan 
göra att dessa är mer ovana att följa de regler som finns.  Om UE tillåts vara med i början 
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brukar det skapa en bättre förståelse för hur och framförallt varför säkerhetsarbetet bedrivs. 

R2 påpekar att kommunikationen mellan produktionsledning och utländska UE ofta kan vara 
en utmaning. Den utländska UE har ofta en arbetsledare som pratar halvdålig engelska. R2 
har försökt att använda sig av dokument på olika språk. Skanska har dokument som är 
översatta till polska samt engelska. Då arbetskraften inte förstår någon av dessa språk blir det 
problem. Den inhemska arbetskraften kommer dels från en annan säkerhetskultur samt har en 
tradition av att vara jämlikar med sina chefer vilket underlättar kommunikation. Detta faktum 
gör också att inhemsk arbetskraft påtalar brister i högre utsträckning menar R2. Detta skapar 
förutsättningar för en säker arbetsplats. 

R2 tycker att den utländska arbetskraften visar positiva tendenser och att säkerhetsarbetet blir 
bättre för varje år. Dock finns det kulturskillnader som gör att den utländska arbetskraften inte 
bedömer risker på samma sätt. Här måste produktionsledningen förstå dessa kulturskillnader 
för att kunna jobba med dessa frågor.  

För att påverka säkerhetskulturen anser R2 att produktionsledning måste föregå med ett gott 
exempel för att kunna påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta måste dock ske med hjälp av 
skyddsombud och övriga intressenter. R2 menar att de egna yrkesarbetarna måste hjälpa till 
för att den utländska arbetskraften ska anamma den svenska säkerhetskulturen. R2 påpekar att 
de egna yrkesarbetarna ofta sköter sitt eget arbetsmiljöarbete men inte rapporter de brister de 
ser eller ingriper om det är någon annan entreprenör som brister. 

R2 tror att den utländska arbetskraften inte oftare är involverade i tillbud eller olyckor. Dock 
finns det inga siffror bakom detta påstående utan bygger på en subjektiv uppfattning. 

 

5.3 Respondent 3 

 

 Respondent (R3) beskriver hur Skanska jobbar med säkerhet och att säkerhetsarbetet har en 
hög prioritet på agendan. Vidare berättar R3 hur säkerhets och miljöarbetet har en stor del i 
det dagliga arbetet på projektet. Vidare beskrivs hur högre chefer uppmuntrarar till ett gott 
säkerhetsarbete. R3 utvecklar hur byggbranschen idag är relativt stressig och att det ibland 
kan bli stressigt, vilket potentiellt kan skapa sämre förutsättningar för arbetsmiljöarbetet. 

Den dagliga arbetsrutinerna består av morgonmöten där produktionsledningen går igenom vad 
som kommer att ske under dagen. Riskfyllda arbeten som kommer att ske under dagen 
presenteras för samtliga arbetstagare på arbetsplatsen. Genom detta anser R3 att man också 
skapar en bättre gemensamhet och engagemang hos yrkesarbetarna. Detta är något som R3 
tycker är ett generellt problem att få alla arbetstagare engagerade och jobba gemensamt mot 
en bättre arbetsmiljö. Skyddsronder görs med jämna mellanrum. R3 upplever att 
dokumentationen ibland är bristfällig och skapar mycket pappersarbete. R3 nämner att 
Skanska har försökt att använda en app i samband med skyddsronder. Denna app syftar till att 
underlätta arbetet med skyddsronder. Appen används för att under skyddsronder fotografera 
saker under skyddsronderna som behöver åtgärdas. Dessa bilder med eventuell kommentar 
skickas till berörda parter. Sedan sänder den berörda parten tillbaka en bild med en 
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kommentar till produktionsledningen när bristerna har blivit åtgärdade. Genom att använda 
detta förfarande vid skyddsronder minskar pappershanteringen och benägenheten att notera 
och åtgärda felen blir högre. 

R3 betonar att säkerhetsarbetet med svenska UE och de egna yrkesarbetarna har fungerat bra 
under hela projektet. R2 berättar hur Skanskas egna anställda accepterar de regler och 
föreskrifter som finns på arbetsplatsen. Svenska UE har en bra säkerhetsnivå speciellt i början 
av projektet när det finns fler riskfyllda arbeten. Den stora utmaningen med alla UE är de som 
jobbar en kortare tid på arbetsplatsen. Utländska UE som kommer och gör kortare jobb är en 
utmaning. Dels uppstår det kommunikations svårigheter och generellt är det svårare att få UE 
som kommer in senare i projekten att följa de rutiner som finns. 

”Det kan vara svårt att motivera en installatör som sitter på golvets textilmattor med sin dator 
och läser installations-ritningar att bära en hjälm inomhus ” R3. 

 R3 poängterar att han har använt sig av tolkar vid flertalet tillfällen när projektet har använt 
sig av utländsk arbetskraft och att det har gett positiva resultat. R3 tror att användandet av 
tolkar kan vara matnyttigt och användas av flera projekt. 

R3 förklara att motivet bakom att anlita utländsk UE är att Skanska inte har egen personal 
samt att byggindustrin är väldigt sysselsatt, vilket medför att utländsk arbetskraft är en god 
resurs att använda sig av. 

R3 anser att just kommunikationen är grunden för att lyckas med ett bra arbetsmiljöarbete. 
För att underlätta kommunikationen har projektet använt sig av en digital anslagstavla som 
har varit placerad vid bodarna. På tavlan har man kunnat ta del av viktig information på 
svenska, engelska samt polska. Detta har gjort att samtliga arbetstagare har haft möjlighet att 
ta del av den viktiga informationen.  

R3 berättar att städningen ibland kan orsaka problem då olika människor har olika syn på vad 
städning innebär och just snubbla på material eller verktyg står för en stor del av 
problematiken. 

 

5.4 Respondent 4 

 

Respondent (R4) menar på att Skanska jobbar hårt med säkerheten och att ledorden "jobba 
säkert eller inte alls" präglar verksamheten. Utländska UE används i stor utsträckning för att 
Skanska inte har tillräckligt med anställda samt att utländska UE ofta ligger bra till 
prismässigt. Generellt finns det mycket jobb i byggbranschen vilket gör att många 
entreprenörer är upptagna. Skanska arbetar också med en filosofi att man skall jobba med en 
basstyrka som ska fungera i både låg och högkonjunktur.  

Arbetsrutiner består som vanligt av morgonmöten där dagens arbete planeras och risker 
diskuteras. För att göra detta mer lättillgängligt har projektet använt sig av så kallad visuell 
styrning där genom APD-planer visas var alla jobb kommer att äga rum under dagen. 
Skyddsronder görs med jämna mellanrum ca en gång i veckan. Arbetsplatsintroduktioner hålls 
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när nya arbetstagare ska börja jobba på arbetsplatsen. Introduktion sker med hjälp av bilder 
och en PowerPoint. När utländska arbetstagare finns på plats sker kommunikationen med 
hjälp, oftast av deras arbetsledare som tolkar åt dessa. Det fungerar inte alltid perfekt. R4 
upplever att det finns en skillnad kulturmässigt mellan utländska UE och svenska UE. 
Utländska UE är mer vana att jobba med hierarkier jämfört med svensk arbetskraft. Andra 
kulturella skillnader är riskerna som utländska arbetstagare utsätter sig för. R4 berättar att just 
riskmedvetenheten är inte lika stor som hos svenska arbetstagare. Exempel är användningen 
av personlig skyddsutrustning klättring på ställningar etc. Den kulturella skillnaden 
återspeglar sig i återkoppling som produktionsledningen får av utländska UE. R4 menar att de 
inte är särskilt benägna att rapportera eventuella missförhållanden eller andra saker som kan 
vara ut av intresse för produktionsledningen. Detta gäller även för arbetsberedningar där ofta 
utländska UE besitter stora kunskaper inom exempelvis murning, men där 
produktionsledningen ej får någon feedback. 

”Det vi saknar är att få någon återkoppling på de arbetsberedningar vi gör” R4 

R4 upplever att kommunikationen är det största problemet. Från Skanskas sida finns det oftast 
krav på att arbetsledaren ska kunna prata engelska men nivån är generellt inte tillfredställande 
och det blir mycket missförstånd säger R4. R4 anser att det vore idealiskt om alla kunde prata 
svenska men att det är en utopi. En god ide vore om arbetsledaren kunde prata en god 
engelska. Ibland kan även Skanskas personal brista i engelskan. 

R4 identifierar upphandlingen som nyckeln för att skapa bra förutsättningar för utländsk 
arbetskraft. Att ställa krav och vara tydliga med vad som ska ingå i entreprenaden. Ibland kan 
problem uppstå om till exempel vem som ska tillhandahålla verktyg. 

 

5.5 Respondent 5 

 
Respondent (R5) arbetar inte för Skanska som tidigare respondenterna utan för företaget 
Fastec som finns presenterat tidigare i rapporten. Detta är också den yngsta platschefen som 
intervjuades under arbetet med rapporten med sina 29 år och har inte läst på universitet eller 
högskola, utan kommer från en karriär som snickare. Det projekt som R5 ansvarar för under 
intervjun är inte av samma storlek som de övriga respondenter som intervjuats har arbetat vid 
vilket medför vissa skillnader. Arbetsplatsen upplevs mer homogen och alla känner alla i stort 
sätt vilket har medfört att de inte förekommer några morgonmöten utan att alla vet vad som 
skall göras under dagen. De har säkerhetsrutiner som alla som anländer till arbetsplatsen skall 
ta del av och dessa rutiner finns på flera språk än bara svenska men det finns inga ledord eller 
policys som de använder på arbetsplatsen. 

Företaget använder sig av utländsk arbetskraft på sina projekt, vilket de hyr in från ett företag 
som skickar ut anställda när de behöver dem. När de anländer till arbetsplatsen går antingen 
PC igenom säkerhetsrutinerna med dom eller så har de en egen arbetsledare som översätter 
och går igenom säkerhetsrutinerna med dom. Men respondenten föredrar att göra det själv då 
han upplever att det sparar in dyrbar tid, och de får skriva under papper på att de har tagit del 
av materialet. Sedan så skall de även visa upp att de har den rätta dokumentationen som krävs 
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för att utföra specifika arbetsuppgifter som kräver t.ex. "heta arbeten" innan de får börja 
arbeta.  

Anledningen till att företaget använder sig av utländsk arbetskraft är för dels för att det är 
billigare men framför allt för att de har haft ett samarbete med den UE så pass länge och de 
gör ett väldigt bra jobb säger R5 i intervjun. En av orsakerna till att det fungerar så pass bra är 
på grund av den goda kommunikation de har då alla utländska yrkesarbetare de har talar god 
engelska, vilket R5 tycker har stor betydelse. Framför allt för säkerheten men också för att 
undvika misstag vid själva byggandet.  

Under projekten går R5 skyddsronder varannan vecka med någon från de olika företagen, 
både utländsk UE och inhemsk. R5 försöker att ta olika personer vid varje skyddsrond så att 
fler perspektiv fås med. Under skyddsronderna förs ett protokoll och upptäcks något fel så 
kontaktas den ansvariga arbetsledaren och så får de se till att felet blir åtgärdat. R5 tycker att 
yrkesarbetarna sköter sig bra och att det sällan är något som behöver anmärkas. Men R5 tror 
också att det kan bero på att R5 ständigt utgår från byggarbetsplatsen och spenderar större 
delar av tiden på arbetsplatsen. Det gör att om något behöver åtgärdas eller om något upptäcks 
som bryter mot säkerhetsrutinerna så kan det tas upp med den berörda parten direkt. Den 
närvaron har gjort att de flesta skärper sig och ser till att det är ordning och reda anser R5. Att 
PC har ett ansvar för att skapa en miljö där säkerhetstänket finns med i bakhuvudet är viktigt 
och att verkligen markera när någon bryter mot säkerhetsrutinerna är viktigt anser R5. R5 
nämner också att det är extra viktigt att markera för de utländska arbetarna att det inte är okej 
att bryta mot säkerhetsrutinerna då hen upplever att de tar mer risker i arbetet än vad de 
svenska yrkesarbetarna gör.  

”Dom vill oftast bara lösa uppgiften först och främst vilket gör att säkerheten kommer i andra 
hand” R5. 

R5s erfarenheter av utländsk arbetskraft är att de är väldigt måna om att slutföra en 
arbetsuppgift för att visa sig duktiga. Och R5 upplever att de är väldigt duktiga med det dom 
gör men att deras iver i att utföra en uppgift i tid medför att de ibland tar onödiga risker i 
större utsträckning än vad de svenska yrkesarbetarna gör. Ett exempel R5 tar upp i intervjun 
är en utländsk yrkesarbetare från Syrien som var inhyrd som svetsare som utförde ett arbete 
på ett tak utan någon säkerhetsutrustning alls och när R5 konfronterade yrkesarbetaren så 
menade hen på att det " inte är några problem" och att yrkesarbetaren inte förstod vad hen 
gjorde fel. Där upplevde R5 att personen i fråga inte hade samma säkerhetstänk och att viljan 
att göra ett snabbt bra jobb var viktigare än att arbeta säkert. 

Nu ska det tilläggas att det inte kom fram i intervjun om den syriska yrkesarbetaren var 
utstationerad i Sverige eller om hen invandrat till Sverige för att sedan börja arbeta här. Men 
exemplet gav en generell förklaring på hur R5 upplevde säkerhetsmedvetandet hos vissa 
yrkesarbetare. 

Men i det stora hela så upplever R5 att utländsk arbetskraft följer de regler och 
säkerhetsrutiner som finns på arbetsplatsen bra. Att säkerhetsrutinerna bryts  beror oftast på 
att de vill att R5 skall vara nöjd med deras arbete, men då anser R5 att hen har ett ansvar 
också att påminna dem att säkerheten är för deras skull. På frågan om R5 upplever att 
utstationerad arbetskraft är medvetna om svensk arbetsmiljölag med avseende på skyldigheter 
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och rättigheter så upplever R5 att de har bra koll på vad som förväntas från dem. Men att de 
nog inte rapporterar in om de upptäcker om något är fel. Och att det kan ha att göra med de 
lite mer hierarkiska strukturerna de är vana med i sin kultur. Att de inte vågar ifrågasätta eller 
är rädda för att ställa "dumma frågor" men att det är något R5 försöker klargöra omgående att 
hen vill att de ska ha en dialog och det blir bättre och bättre. 
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6 Resultat och analys 
 

6.1 Svårigheter med utländsk arbetskraft med avseende på kommunikation: 

 

Åsikterna är relativt samstämmiga att just kommunikationen mellan den utländska 
arbetskraften och arbetsledare ofta är bristfällig och utgör det i särklass största problemet. R5 
upplever dock att kommunikationen har fungerat bra vilket han förklara med att Fastec 
använder sig av samma företag där yrkesarbetarna har börjat förstå enklare svenska termer 
samt att nivån på engelskan är relativt god bland yrkesarbetarna. R4 poängterar att just nivån 
på engelskan på i första hand arbetsledare är bristfällig och även yrkesarbetare har minimala 
kunskaper i engelska. Detta skapar missförstånd och tar mycket tid i anspråk från 
produktionsledningen sida. R5 påpekar också att engelskan kan vara bristfällig från båda 
parter och allt ska inte beskyllas på den utländska arbetskraften. Missförstånd som gör att 
arbetsmoment behöver göras om samt att det tar extra resurser i anspråk är dock alla parter 
överens om. 

Allwood (1985) beskriver just hur tvärkulturell kommunikation kan skapa problem ur flera 
aspekter. Olika kulturer återkopplar på olika sätt för att bekräfta sin tes. Här uppstår en 
skiljelinje då utländsk arbetskraft inte i samma uträckning återkopplar som vi i svensk kultur 
ifall någonting är oklart. Vidare beskriver Allwood hur missförstånd kan ske när 
kommunikation sker på ett språk som ingen av parterna behärskar fullt ut. Mot bakgrund av 
detta är det inte svårt att förstå de svårigheter som finns gällande kommunikation. 

Den tysta boken skulle kunna utöka sin betydelse då de flesta respondenter har varit positiva 
till boken. Synnerligen R2 tror att boken skulle fungera då den är lätt att förstå och ta med sig 
och bilder gör att alla kan förstå innehållet i boken.  R2 tror också att tysta boken kan fungera 
bra för svensk arbetskraft. 

 

6.2 Hur skiljer sig arbetsmiljöarbetet åt mellan svensk och utländsk 
arbetskraft 

 

Arbetsmiljöarbetet mellan svensk och utländsk arbetskraft skiljer sig främst åt genom 
kommunikationen och den riskmedvetenheten som de olika grupperna har. Alla respondenter 
påpekar att den utländska arbetskraften inte alltid är i införstådd med de risker som föreligger 
vid olika arbeten. R1 beskriver hur den utländska arbetskraften dels är van med ett mindre 
säkerhetstänkande generellt, samtidigt som de ibland nonchalerar säkerhetsfrågorna. Exempel 
som R1 diskuterar är att under projekt rökte den utländska arbetskraften på arbetsplatsen 
vilket skapade stora problem då det var förbjudet att röka på arbetsplatsen och att detta var 
förenat med uppenbara risker. Den svenska arbetskraften är mer medveten och ställer också 
krav på arbetsförhållandena. Samtliga respondenter upplever också att den utländska 
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arbetskraften ofta har ett annat synsätt. Där den utländska arbetskraften inte ifrågasätter, även 
om uppenbara frågetecken kring hur arbetsmomentet skall utföras finns eller om det 
föreligger någon typ av säkerhetsrisk. R4 betonar just det faktum att återkopplingen är 
någonting som behöver förbättras. Detta är någonting som Hansson, Gustafsson (2005) 
uppmärksammar i sin rapport, just detta fenomen att arbetstagare från Östeuropa hyser större 
respekt för högre chefer och är mindre benägna att ifrågasätta sina överordnande. 
Ifrågasättande är istället någonting som förknippas med Skandinavien där organisationerna är 
mindre hierarkiska. 

Den svenska arbetskraften är samtliga respondenter nöjda med ur ett säkerhetsperspektiv. 
Samtliga personer som intervjuades från Skanska ansåg att Skanskas egen personal hade ett 
bra säkerhetstänk och R4 betonar att den nya generationen har ett bättre säkerhetstänk jämfört 
med den äldre generationen. Generellt menar samtliga respondenter att UE som är 
involverade i början av projektet uppvisar en bra attityd till säkerhetsarbete. R3 menar på att 
entreprenörer som ska göra installationer och jobb i slutskedet är mindre benägna att använda 
skyddsutrustning och är inte lika noggranna i säkerhetsarbetet.  

R2 understryker att arbetsmiljöarbetet sker i samklang med alla inblandande aktörer och 
önskar att den svenska arbetskraften tog ett större ansvar inte bara för sig själva utan för hela 
arbetsplatsen.  Samtliga respondenter har liknande uppfattning. 

 

6.3 Hur skulle man kunna öka säkerhetsmedvetandet på arbetsplatsen? 

 

Samtliga respondenter är eniga att säkerhetstänkandet har blivit bättre men att det fortfarande 
finns mycket kvar att jobba med. R2 ser en bättring gällande den yngre arbetskraften som 
genom utbildning i skolan har en bättre grund gällande arbetsmiljöarbetet. Gällande den 
utländska arbetskraften anser R4 att nyckeln är att jobba med samma företag under flera års 
tid så att den utländska arbetskraften blir familjär med säkerhetstänkandet som råder på 
arbetsplatsen. R4 tror som tidigare nämnts att tydligare krav genom upphandlingen tvingar 
utländska aktörer att prioritera säkerhetsarbetet samt fundera kring ämnet. R3 har använt sig 
av tolk vid arbetsplatsintroduktionen just för att den utländska arbetskraften ska få erforderlig 
information. 

Mot bakgrund av Samuelsson (2016)  uppvisar byggbranschen relativt många olyckor per 
1000 sysselsatta och detta bekräftar Arbetsmiljöverkets statistik som vittnar om att 
byggbranschen är en farlig bransch. R5 menar att arbetskraften inte är medveten om hur 
statistiken ser ut och därför negligerar och tycker att produktionsledningen ibland överdriver 
faran. R5 menar att detta behöver presenteras för arbetstagarna och få dem att förstå att det är 
deras välmående som står i fokus. R3 har använt sig av en digital skärm där viktiga 
meddelanden har kunnat publiceras på olika språk.  
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Genom huvudentrepenörsansvaret skall en huvudentreprenör vara ansvarig för 
byggarbetsplatsen. Detta kan medföra att huvudentreprenörerna tar ett större ansvar gällande 
säkerheten. Genom detta blir huvudentreprenören ansvarig och har större incitament att ta 
ansvar för alla arbetstagare på arbetsplatsen. 

6.4 Hur produktionsledningen upplever att arbetsmiljöarbetet fungerar 

 

I stora drag så tycker alla av de intervjuade arbetsledarna och platscheferna att 
arbetsmiljöarbetet fungerar bra på de byggarbetsplatser de har arbetat på. Men att det 
självklart alltid finns delar i arbetsmiljöarbetet som måste förbättras eller att det krävs ett 
aktivt arbete för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga av de intervjuade upplevde t.ex. att 
mycket tid går åt till att påminna yrkesarbetare om att hålla rent och snyggt runt omkring sig. 
Att risker med arbetsmiljön kan undvikas om alla på arbetsplatserna kom till insikt om att 
hålla ordning runt omkring sig alltid ingår i ens dagliga arbetsuppgifter. Samtliga av de 
intervjuade i Skanskas produktionsledning upplever att de har full uppbackning från Skanskas 
ledning med arbetsmiljöarbetet. De nämnde alltid "bättre att jobba säkert eller inte alls" och 
känner sig inte alls tveksamma över att stoppa ett arbetsmoment om det upplevs riskfyllt även 
om det kommer kosta pengar för Skanska. Samtliga av de intervjuade PC och AL hos Skanska 
upplever att Skanskas ledning tar arbetsmiljön på största allvar. På frågan om de någon gång 
har känt sig så pass pressade ekonomiskt och tidsmässigt så att de struntat säkerhetsrutiner för 
att klara målen så svarar samtliga nej. De säger sig känna ett fullt stöd från Skanskas ledning 
och skulle aldrig tveka på att stanna upp hela projektet om de upplever att säkerheten på 
projekten är i fara. 

Den enda platschefen (R5) som intervjuats och som inte arbetat för Skanska gav skenet av att 
känna sig lite mer pressad ekonomiskt. För i diskussionerna om arbetsmiljöarbetet så 
användes argument som att det blir väldigt dyrt om arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Att inte 
arbeta säkert och följa arbetsmiljön kan medföra stora viten och denna ekonomiska synpunkt 
kom aldrig upp i intervjuerna med Skanskas produktionsledning. Men att R5 upplever en 
större ekonomisk press kan troligtvis bero på att hen arbetade som ensam PC på det aktuella 
projektet utan någon/några AL under sig. Denna korta kedja medför troligtvis en större press 
hos R5 då det är R5 som är den enda personen som är mellan yrkesarbetarna på projektet och 
ledningen. Vilket kräver att R5 får ett väldigt brett ansvarsområde samtidigt som hen måste se 
till att ekonomin och tidsplanen hålls. Det kan nog leda till att arbetsmiljöarbetet blir lidande 
eftersom det är i stort sätt omöjligt för R5 att kunna ha full kontroll på arbetsmiljöarbetet. 
Sedan så har Fastec inga egna anställda yrkesarbetare utan att alla tas in via UE vilket medför 
att R5 inte har någon lagbas eller skyddsombud som avlastar med arbetsmiljöarbetet. 

Samtliga av de intervjuade hos Skanska tycker det är viktigt att ha ett engagerat skyddsombud 
och lagbas eftersom det är för tungt att driva hela arbetsmiljöarbetet själv. Det krävs att lagbas 
och skyddsombud är ute och arbetar aktivt eftersom samtliga respondenter menar att det är 
omöjligt att hinna se allt som händer och att det krävs att alla inser att man driver projekten 
tillsammans och arbetar mot samma mål för att lyckas med arbetsmiljön. Vilket ställer krav på 
yrkesarbetarna. Tre av respondenterna menar på att mer engagemang krävs från 
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yrkesarbetarna, istället för att de ska behöva gå runt på arbetsplatsen och leta fel och säga till, 
vilket kan skapa irriterad stämning hos yrkesarbetarna, så borde det ligga mer i yrkesarbetarna 
eget intresse att vilja arbeta säkert. Så om man ser en kollega som bryter mot rutiner så ska 
man ta det direkt med personen i fråga istället för att hämta en AL eller PC. Men 
respondenterna menar också på att det har blivit mycket bättre på den fronten än vad det var 
tidigare och de tror att det kommer fortsätta gå framåt så länge ämnet fortsätter att diskuteras. 
En av respondenterna nämnde också att de yngre yrkesarbetarna som kommer ut i arbete har 
med sig ett bättre tänk kring säkerhet från skolan vilket smittar av sig på de andra och hjälper 
till att få bort machokulturen på byggarbetsplatserna. 

Till alla respondenter utom en så ställdes frågan om det är något de skulle vilja ändra på i 
rutinerna kring säkerheten. Tre av de tillfrågade svarade att de eftersöker tydligare riktlinjer i 
upphandlingarna om vad som förväntas av den upphandlade arbetskraften. Det gäller både 
inhemsk och utländsk UE. Det skall stå klart och tydligt i upphandlingarna om vad som 
förväntas av företaget när man arbetar för Skanska. Eftersom mycket av tiden går till att 
förklara vad som gäller och lösa de säkerhetsproblem som uppstår när inte alla är införstådda 
med hur man skall förhålla sig till säkerheten när man arbetar för Skanska.  

Arbetsmiljöarbetet med utländsk arbetskraft upplever nästan alla respondenter som att det 
fungerar relativt bra. Skanska har länge hyrt in utländsk arbetskraft från ett och samma företag 
i över 10 års tid och de menar på att de är väl införstådda med hur man arbetar med säkerhet 
hos Skanska. En av respondenterna påpekar också att de utländska entreprenörerna vill vara 
här och arbeta. De vill etablera sig på den svenska marknaden och för att de ska ha någon 
chans att etablera sig så måste de arbeta lika hårt med säkerheten som alla andra. Fastec hade 
också använt sig av en och samma UE under lång tid och R5 menar på att det långa 
samarbetet har resulterat i att alla sköter säkerhet bra. Dock efterlyste R5 och även några av 
dem från Skanskas produktionsledning att de utländska UE borde i större utsträckning säga 
till när de tycker att något är fel. R5 nämnde bland annat att mentaliteten hos de utländska 
arbetarna är att den arbetsuppgift de har blivit tilldelade av chefen ska lösas, punkt. Vilket 
leder till att säkerheten ibland kommer i andra hand bara för att man vill visa för chefen att 
man gör ett bra jobb och det medför risker menar R5. Men R5 är inte ensam om att dela denna 
upplevelse för under sammanställningen av intervjuerna framkom det att i stort sätt alla 
respondenter hade haft samma upplevelse med utländsk arbetskraft på ett eller annat sätt. En 
förklaring respondenterna har till detta är att majoriteten av de utländska yrkesarbetarna 
sköter sig bra men att arbeta säkert är mer något som ingår i deras arbetsuppgifter och att det 
skall göras för att hålla ledningen nöjd. Att insikten om att arbeta aktivt med säkerheten inte 
bara är några regler som företaget bestämt för att spara pengar. Utan att anledningen till att de 
finns är för att alla arbetare på byggarbetsplatsen i slutändan ska komma hem säkert och med 
hälsan i behåll efter en dag på jobbet. Varför det är så säger sig respondenterna bero på kultur, 
ovana och att de flesta är bara i Sverige under korta perioder för att jobba och tjäna pengar. 
Att det på så sätt kan vara svårt att komma in och ta till sig arbetsmiljörutinerna eftersom man 
är i Sverige under en tidsbestämd period endast för att arbeta och under den tiden vill man 
arbeta så mycket man bara kan och då finns risken att säkerheten kommer i andra hand.  
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6.5 Sammanfattning av tidigare relevant litteratur 

 

Larsson (2016) undersökte hur internationella inköp kan göras för att säkerställa en trygg och 
säker arbetsmiljö. Att betona säkerhet och arbetsmiljö tidigt i processen ansågs vara en 
nyckelfaktor tillsammans med att utarbeta rutiner vid inköp av utländsk arbetskraft. Ett 
uppföljningsmöte för att analysera hur arbetet har fungerat under produktionstiden beskrivs 
som ett värdefullt verktyg för att identifiera brister i arbetsmiljöarbetet.  

 Almér(2015) har undersökt hur antalet olycksfall skiljer sig mellan svensk respektive 
utländsk arbetskraft.  Studien fastlår att det inte på något enkelt sätt går att säga huruvida 
utländsk arbetskraft är inblandad i mer arbetsmiljöolyckor jämfört med svensk arbetskraft.  

 Anell och Haverstal (2017) undersöker i sin rapport hur byggindustrin påverkas av den 
rådande bostadsbristen i landet och hur beroende branschen är av utländsk arbetskraft för att 
kunna genomföra projekt i den takt det behövs. I och med detta så undersöks det också hur väl 
det fungerar med utländsk arbetskraft på byggarbetsplatserna med avseende på säkerhet, 
kommunikation och andra sociala aspekter. I rapporten så konstaterar författarna att en 
utländsk byggnadsarbetare löper större risk att råka ut för en olycka på arbetsplatsen än en 
svensk. De konstaterar att kommunikationen på arbetsplatserna är relativt bra med hänsyn till 
att olika språk talas men att kulturella skillnader borde beaktas mer på arbetsplatserna. I 
rapporten anses ekonomi och arbetskraftsbrist vara de två största anledningarna till att 
svenska byggföretag använder sig av utländsk arbetskraft.  

Gustafsson och Hanson (2005) undersöker i sin rapport utländsk arbetskraft i svenska 
byggsektorn med fokus på kommunikation, kulturella skillnader och ledarskap. Det går att 
läsa ur intervjuer hur polska yrkesarbetare uppfattar den svenska byggbranschen och 
ledningen. Det går tydligt att utskilja kulturella skillnader mellan de polska och svenska 
yrkesarbetarna i deras syn på arbete och organisation. I rapportens slutsats så nämns språket 
vara ett av de största problemen som identifierats vilket leder till långa kommunikationskedjor 
som skapar problem. Det tas även upp att svenska arbetare har en negativ syn till utländsk 
arbetskraft vilket skapar två läger på byggarbetsplatserna och som i sin tur leder till att en 
rädsla för att göra fel infinner sig hos polackerna. Denna medför att risken för fel och 
bristande kvalitet ökar. Säkerhetstänket tas även upp som en bristfaktor hos de utstationerade 
polackerna på byggarbetsplatsen och hänsyn bör tas till detta vid framtida anställningar. Men 
för just de undersökta projekten så har det inte "vållat några större problem". 
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7 Diskussion 
 

De resultat som presenteras i rapporten faller inom ramen för vad författarna hade förväntat 
sig och stämmer överens med tidigare rapporters syn på arbetsmiljö och utländsk arbetskraft. 
Författarna kan efter intervjuerna konstatera att Skanska har kommit långt i sitt 
arbetsmiljöarbete och har en samstämmig syn på hur arbetet skall bedrivas. R5 är platschef på 
Fastec och jobbar med mindre projekt där arbetsmiljö och säkerhet inte är lika mycket i fokus 
som på Skanska. Författarna tror dels att det beror på att Skanska under många år har verkat 
för en kultur som präglas av säkerhet och Skanska i regel har större projekt där fler tjänstemän 
gemensamt kan jobba tillsammans för en arbetsmiljö. 

Gällande utländsk arbetskraft har resultatet varit i stora drag samstämmigt. Kommunikationen 
är den stora nyckelfaktorn för att relationen med den utländska arbetskraften ska fungera väl. 
Författarna är av den uppfattningen att engelska kunskaperna måste bli bättre i synnerhet för 
utländska arbetsledare. Den svenska produktionsledningen bör också fokusera på 
tvärkulturellt ledarskap och lära sig hur andra kulturer fungerar. Författarna tror detta skulle 
underlätta och göra det lättare att leda utländsk arbetskraft. Allwood (1985) identifierar just 
detta och beskriver hur det underlättar att jobba med människor. Skanska bör också betona 
vilken typ av samarbetskultur som företaget har. Den utländska arbetskraften har ett annat 
hierarkiskt system som ofta kan orsaka problem med återkoppling. Författarna tror att den 
utländska arbetskraften skulle behöva introduceras till den svenska modellen där hierarkier 
förvisso existerar men där alla tillåts komma till tals. Det skulle kunna göras genom 
workshops och kortare utbildningar. Författarna är medvetna om att detta skulle ta mycket tid 
i anspråk och därför lämpar sig bäst för företag som jobbar mycket i Sverige. 

Författarna ser också att upphandlingen av utländsk arbetskraft uppvisar brister. Framförallt 
kan det mot bakgrund av intervjuerna ses två stora problem. Dels skulle svenska entreprenörer 
behöva verifiera språkkunskaperna hos utländska arbetsledare och personal. Här råder det 
förvirring med begreppet engelsktalande. Här bör man försöka använda sig av CEFR-skalan 
där de olika nivåerna finns noggrant definierade (CEFR 2018).  I upphandlingsskedet bör det 
även specificeras exakt vad som ingår i entreprenaden gällande utrustning och material. 
Vidare tror författarna att det kan vara bra om den utländska arbetsgivaren beskriver hur 
boendefrågan ser ut för att försäkra sig om att villkoren är schysta för den utländska 
arbetskraften. Detta är för att försäkra sig om att det utländska företaget är seriöst. 

Intressanta saker som har framkommit under arbetet är hur den svenska byggindustrin har 
närmast blivit beroende av utländsk arbetskraft för att klara den produceringstakt som råder 
idag. Den utländska arbetskraften anlitas idag inte heller av enbart ekonomiska motiv utan det 
finns branscher där den utländska arbetskraften har god kompetens, där kompetensen hos 
svenska arbetstagare har minskat. Möjligheterna för utländsk arbetskraft att jobba i Sverige 
har ökat och författarna tror detta fenomen kommer att bli allt vanligare och därför är det 
viktigt att förbättra arbetsmiljöarbetet med den utländska arbetskraften. 
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7.1 Diskussion 

I studien har inte den utländska arbetskraften intervjuats. Detta medför att resultatet riskerar 
att bli partiskt och ensidigt. Förklaringen till detta är att den utländska arbetskraften inte varit 
tillgänglig för intervjuer. Vår strävan har varit att inkludera tjänstemän och yrkesarbetare, 
dock utan framgång. Resultaten har varit samstämmiga i stora delar vilket indikerar att de 
upplevda problemen är generella. De frågeställningar som fastställdes i början av rapporten 
har besvarats i studien och frågeställningarna upplevs varit relevanta. 
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8 Slutsatser 
 

8.1 Svårigheter med utländsk arbetskraft med avseende på kommunikation? 

 

Svårigheter med utländsk arbetskraft uppvisar en stark korrelation med bristande 
kommunikation. Kommunikationen är nyckelfaktor och under studien har det framkommit att 
kunskaper i engelska har varit icke tillfredställande från den utländska arbetskraften. För att 
förbättra kommunikationen bör åtgärder vidtas. För att åtgärda detta och underlätta är det 
väsentligt att den utländska arbetskraften har relevanta kunskaper i engelska. Den svenska 
produktionsledningen bör också tillhandahålla information på aktuella språk och försäkra sig 
om att annan väsentlig information finns tillgänglig på de aktuella språken. 

 

8.2 Hur skiljer sig arbetsmiljöarbetet åt mellan svensk och utländsk 
arbetskraft? 

 

Den utländska arbetskraften uppvisar större svårigheter jämfört med den svenska 
arbetskraften. Svensk arbetskraft är vana med mindre hierarkier och att produktionsledning 
och yrkesarbetare kan diskutera och samtala om problem. Detta synsätt är icke förenligt med 
den hierarkistruktur som råder med den utländska arbetskraften. Den grundar sig i större 
utsträckning på att arbetstagare inte ifrågasätter och inte vill orsaka något problem. Detta 
skapar problem för produktionsledningen då de inte får den återkoppling på arbetet som är 
nödvändig. Produktionsledningen bör vara medvetna om detta och jobba för att förbättra 
detta. Riskmedvetenheten hos utländsk arbetskraft är väsentligt mindre jämfört med svensk 
arbetskraft. Detta bör produktionsledningen vara medvetna om så att de kan lägga ned mer 
resurser att informera om detta.  
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8.3 Hur skall man öka riskmedvetenheten på svenska arbetsplatser? 

 

När utländsk arbetskraft upphandlas måste mer fokus läggas vid att specificera och ställa krav 
i upphandlingen. Exempel på otydlighet är benämningar som engelskt talande. Här 
tillexempel bör Skanska eller andra entreprenörer definiera vad som efterfrågas med hjälp av 
CEFR-skalan. Andra otydligheter som bör specificeras är vad som ingår gällande verktyg och 
maskiner. Vidare ska de krav som råder gällande arbetsmiljö och säkerhet tas upp. Gällande 
svensk arbetskraft fungerar det bra. Problem är i regel entreprenörer som kommer in i slutet 
av ett projekt. De bör få information varför de skall använda skyddsutrustning. 

 

8.4 Hur tycker produktionsledningen arbetsmiljöarbetet fungerar? 

 

Generellt fungerar arbetsmiljöarbetet bra på svenska byggarbetsplatser. Successivt har 
förståelsen för arbetsmiljö och säkerhet ökat. Utländsk arbetskraft har inte samma 
säkerhetskunnande och arbetsmiljöarbetet fungerar sämre. 

 

8.5 Förslag till fortsatta studier 

 

I denna studie har det ekonomiska perspektivet inte diskuterats och analyserats förutom det 
faktum att utländsk arbetskraft ofta anlitas på grund av ekonomiska incitament. Det vore 
intressant och ta del av en studie som fokuserade på ekonomiska för-och nackdelar gällande 
utländsk arbetskraft.  
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8.6 Konkreta förslag till Skanska 

1. Ställ tydliga krav vid upphandling. Detta innefattar dels hur Skanska jobbar med 
säkerhet och arbetsmiljö. Det innefattar också tydliga krav gällande språkkunskaper på 
ansvarig arbetsledare. Här bör det framgå tillexempel med hjälp av CEFR-skalan 
vilken nivå på engelska som krävs. 

2. Försäkra sig om att produktionsledningen har rätt kunskaper i engelska 

3. Använda sig av någon liknande variant som Tysta boken, där det finns mycket bilder 
och information som är lättförståelig oavsett språkkunskaper i det svenska språket. 

4. Använda sig av tolk vid arbetsplatsintroduktioner eller andra tillfällen när det bedöms 
som nödvändigt 

5. Utbilda produktionsledning i tvärkulturellt ledarskap. Det skapar en större förståelse 
för hur andra kulturer fungerar och hur man leder människor med en annan kulturell 
bakgrund 

6. Skapa ramavtal med utländska bolag så man kan jobba tillsammans under en längre 
tid. Detta ger Skanska tid att jobba med dessa frågor. De utländska arbetstagarna lär 
sig och anammar de värderingar och regler som Skanska har. 
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10 Bilaga A: Intervjufrågor 

10.1 Personligt 

 

 Vad heter du? (presentation)  
 Hur gammal är du?  
 Hur länge har du arbetat med det du arbetar med? (inom branschen)  
 Vad har du för utbildning?  
 Vilket företag är det du arbetar för?   
 Vad gör "företaget" presentera företaget?  
 Vad består dina arbetsuppgifter av?  
 Hur upplever du byggbranschen i dagsläget? (stress, ekonomin)  

 

10.2 Säkerhet 

 

 Har ni säkerhetsrutiner och hur ser de ut?  
 När uppdaterades de senast?  
 Hur används dessa rutiner i vardagen? 
 Är alla på arbetsplatsen medvetna om dem? Om ja, hur säkerhetsställer ni att detta är 

fallet?   
 Hur arbetar ni med säkerheten på arbetsplatserna?  
 Hur upplever du att säkerhetsrutinerna på arbetsplatsen sköts?  
 Hur ser ni på säkerheten på arbetsplatserna?  
 Hur väl tycker du att de fungerar, några olyckor?  
 Vad är de vanligaste orsakerna till olyckor?  
 Hur ofta gås skyddsronder under projekten?  
 Vilket ansvar anser ni som företag att yrkesarbetarna har för att bidra till en god 

arbetsmiljö med hänsyn till säkerheten?  
 Kan tidspress och ekonomin påverka säkerheten på byggarbetsplatserna?   
 Tror ni att "kulturerna" på arbetsplatsen påverkar hur väl rutinerna följs på 

arbetsplatsen?  
 Har platschefens förhållning/arbetssätt betydelse för hur arbetsplatskulturen blir?  
 Påverkar PCs arbetssätt hur väl säkerhetsrutinerna följs på arbetsplatsen?   
 Har yrkesarbetarna krav på att de genomfört vissa utbildningar för att få arbeta? Hur 

kontrolleras detta?  
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10.3 Utstationerad arbetskraft 

 

 Varför använder ni er av utstationerad arbetskraft? 
 Är ni beroende av utländsk/utstationerad arbetskraft? 
 Tror du att projekt skulle gå att genomföra utan utländsk arbetskraft?  
 Finns det några rutiner för hur man hanterar utstationerad arbetskraft? (språk, kultur, 

regler/lagar etc.)  
 Hur kontrollerar ni att utstationerad arbetskraft följer de rutiner som finns?  
 Hur vet ni om utstationerad arbetskraft är medvetna om de rutiner som finns?  
 Hur mycket kunskap anser ni att yrkesarbetarna skall ha på arbetsmiljölagen, de 

utländska? (Skyldigheter)   
 Hur kontrollerar ni att de har de kunskaperna som krävs? 
 Hur kontrollerar ni att utstationerad arbetskraft har den kunskap/utbildning som krävs 

för att utföra vissa arbetsmoment?  
 Upplever du att säkerhetsmedvetandet hos de utstationerade yrkesarbetare som du 

arbetat är detsamma som hos de inhemska arbetarna (svenska)?  
 Har ni haft några tillbud/olyckor med utstationerad arbetskraft?  
 Hur bra upplever du att utstationerad arbetskraft följer de säkerhetsrutiner som finns?  
 Hur stor betydelse anser du att kommunikationen har för en säker arbetsplats?   
 Hur väl upplever du att kommunikationen med utstationerad arbetskraft fungerar på 

byggarbetsplatserna, några problem?   
 Är de säkerhetsrutiner som finns anpassade för utstationerad arbetskraft, med 

avseende på språk?   
 Hur kontrollerar ni att utstationerad arbetskraft besitter de kunskaper som krävs för att 

utföra vissa arbetsmoment?  
 

10.4 Övriga frågor 

 

 Något som du skulle vilja ändra på?  
 Måste mer tid för planering av säkerheten ges i projekteringen?   
 Borde du som PC/AL ha ett högre deltagande i projekteringen? 
 Tas någon hänsyn till att utländsk arbetskraft kommer att användas i projekten under 

planeringen av projekten (arbetsmiljöplanen)?   
 Vilket ansvar 
 Anpassas språk? Eller ser man till att kommunikationen nås fram nås fram ändå?  
 Finns tid över under arbetsdagen att ”fixa till” arbetsplatsen, t.ex. städa, kontrollera 

ställningar och utrustningar? 
 Övriga följdfrågor som kommer upp under intervju 

 

 

 


