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Sammanfattning		
	
Behovet av arbetskraft inom byggsektorn är idag större än tillgången. Det resulterar 
i att flera företag i branschen använder sig av utländsk arbetskraft vilket medför 
vissa utmaningar. Tidigare studier belyser att problematik främst kan uppstå 
rörande kulturella skillnader, kommunikation, säkerhet samt kvalitet och tid. 
Genom att förstå vilken problematik som kan uppstå och vad det grundar sig i ökar 
medvetandet kring området, vilket i sin tur möjliggör implementering av 
förebyggande åtgärder för att undvika missförstånd och komplikationer. Detta är 
områden som främst arbetsledningen måste hantera. 
 
Syftet i den här studien är därför att undersöka problematiken med utländsk 
arbetskraft sett ur arbetsledningens perspektiv. I tidigare forskning har den 
utländska arbetskraften främst varit extern. I fallföretaget som undersöks är 
bemanningsföretaget med den polska arbetskraften insourcad och således anställd 
inom samma koncern som den svenska arbetskraften vilket utgör en skillnad mot 
tidigare studier. 
 
Studien utförs med kvalitativ metod. Granskning av befintlig litteratur  har lyft fram 
identifierade problemområden. Vidare utförs semistrukturerade intervjuer med 
arbetsledningen inom NCC för att undersöka vad för problematik som upplevs och 
vad insourcningsstrategin kan haft för effekter. Analysen och diskussionen av 
intervjuresultatet har resulterat i en lista med förslag på förbättringsåtgärder till 
företag som använder sig av utländsk arbetskraft. 
 
En övergripande slutsats är att insourcing är gynnsamt för byggföretag som 
använder utländsk arbetskraft, eftersom det ger kontinuitet och förbättrad 
möjlighet till utveckling och styrning. Vidare går yrkesarbetarnas utbildning och 
utveckling att säkerställa och följa upp. Användandet av utländsk arbetskraft bidrar 
dock till utmaningar då kulturella skillnader och kommunikationsbarriärer blir 
särskilt framträdande. Genom att arbetskraften är insourcad kan förebyggande 
åtgärder implementeras i företaget och på sikt minskar problematiken.  
 
 
Nyckelord: utländsk arbetskraft, insourcing, polska yrkesarbetare, byggsektorn  
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Abstract  
 
The need for labor in the construction sector is today greater than the supply. As a 
result, several companies use foreign labor, which constitutes challenges. Previous 
studies highlight that problems can arise mainly in the categories of cultural 
differences, communication, security, quality and time.  
 
The purpose of this study is to investigate issues of foreign labor from the 
perspective of managers. Furthermore, the study aims to highlight positive effects 
with insourcing, a difference to previous research where the workforce has been 
external.  
 
The study is conducted through qualitative methodology where review of existing 
literature has highlighted apparent issues to handle. In addition, semistructured 
interviews where conducted with the case company management team to 
investigate experienced issues as well as the impact of the insourcing strategy. The 
analysis and discussion of the interviews results in a list of improvement 
suggestions for companies using foreign labor. A general conclusion is that 
insourcing is beneficial to construction companies using foreign labor, as it 
provides continuity and improved opportunity for development and guidance. 
Furthermore, the education and development of the workers is easier to follow up. 
 
 
Keywords: foreign labor, insourcing, Polish workers, construction 
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Begrepp och definitioner  
   

Heta arbeten Utbildning gällande användande av maskiner/verktyg som alstrar hög värme eller 
gnistor och därför utgör en brandfara 

HLR  Hjärt- och lungräddning 

Insourcing  Att företag tar hem tjänster som tidigare hanterats av externa underleverantörer. I 
rapporten nämns även begreppen inkontraktering och vertikal integration som 
synonymer till insourcing. 

NCC Building Det affärsområde inom NCC som berör diverse byggnader  

NCC Montage NCCs egna bemanningsföretag i Polen där rekrytering sker av polska arbetare till 
Sverige. 

PPE Personal protective equipment (personlig skyddsutrustning) 

Tillbud En händelse som hade kunnat leda till skada eller olycksfall men som gick väl 

Tysta boken  En liten handbok som med bilder förklarar hur man jobbar säkert 

UE Underentreprenör 

Utländsk arbetskraft Personer som arbetar i ett annat land utan att ha för avsikt att bosätta sig där. 

Utstationerad 
arbetstagare  

En arbetstagare som arbetar i ett annat land än där den är bosatt 

Yrkesarbetare I den här studien syftar begreppet yrkesarbetare främst till byggnadsarbetare 

AL Arbetsledning 

POL/SWE Polen/Sverige 
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1 Introduktion  
 
I detta inledande avsnitt ges läsaren en inblick kring ämnet med en beskrivande bakgrund. 
Vidare diskuteras problematiken med utländsk arbetskraft med stöd från tidigare studier. 
Författarnas syfte och mål motiveras och studiens avgränsningar presenteras samt även 
undersökningens tillvägagångssätt i korthet. 
  

1.1 Bakgrund 
 
Varför finns det ett behov av utländsk arbetskraft? 
 
Sedan finanskrisen 2008 har konjunkturen i Sverige stärkts och behovet av nya 
bostäder är stort. I en artikel skrev Svenska Dagbladet (2017, 26 oktober) att det 
råder bostadsbrist i majoriteten av Sveriges alla kommuner vilket kommit att 
drabba främst unga, studenter och nyanlända. Den rådande konjunkturen har 
inneburit att det inom byggsektorn idag är ett stort antal sysselsatta men behovet av 
arbetskraft anses öka även kommande år. Enligt Sveriges byggindustrier (2018) har 
antalet påbörjade bostäder stadigt ökat sedan 2014 men spås plana ut 2018. 
Anledningen anses vara kompetensbrist just för att man inte lyckats tillgodose 
behovet av yrkesarbetare inom branschen. Därav sägs det att byggkonjunkturen 
kommer att mattas av, inte främst på grund av bristande ekonomiska resurser utan 
för att det inte finns tillräckligt med arbetskraft att tillgå. 
 
Tidigare arbetslivsminister Hans Karlsson förutspådde redan 2005 att behovet av att 
anlita utländsk arbetskraft skulle öka de kommande åren inom den svenska 
byggsektorn (citerad i Gustafsson & Hansson, 2005). Det har idag bekräftats, att den 
prognosen var korrekt då många svenska företag har rekryterat utländsk arbetskraft 
för olika projekt i Sverige (Svenska Dagbladet, 2017, 1 mars). Enligt SCBs (2018) 
framtidsprognos för arbetsmarknaden, som sträcker sig till 2035, tyder på att 
tillgången på arbetskraft inte kommer kunna möta framtidens efterfrågan på 
yrkesutbildade inom bland annat byggbranschen. Det har medfört att företag i 
Sverige har allt svårare att få tag i rätt kompetens. En lösning på problemet har 
varit att allt fler företag valt att förlita sig på utländsk arbetskraft för att tillgodose 
detta behov av kompetens.  
 
En bidragande orsak till detta är den Europeiska Unionen där möjligheterna för fri 
rörlighet inom arbetsmarknaden ökat, vilket underlättat för företag i Sverige att 
använda sig av utländsk arbetskraft. Under 2004 skedde den största utvidgningen av 
EU när ytterligare tio länder blev medlemmar, däribland Polen. Medlemskapet 
bidrog till en markant ökning av polska yrkesarbetare i Sverige, vilket kom att 
påverka den svenska byggsektorn. Trenden har sedan dess hållit i sig och en 
konsekvens av det gör att det idag ställs andra krav på arbetsledningen, för att skapa 
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förutsättningar för lyckade projekt genom goda arbetsförhållanden för alla parter. 
Andelen utstationerade arbetstagare har sedan dess fortsatt att öka i Sverige då 
drygt hälften av alla arbetar inom byggsektorn där yrkesarbetare från Polen utgjort 
den största andelen. Den starka byggkonjunkturen har ansetts vara en förklaring till 
ökningen av utländsk arbetskraft  (Connheim, 2017a; Borg, 2018, 13 mars). 
 
 
Vilka är problemen med utländsk arbetskraft? 
 
Då det har rått högtryck inom svensk byggsektor och behovet av arbetskraft varit ett 
växande problem har många företag under en längre period valt att anlita utländsk 
arbetskraft. Tidigare studier har visat att när företag valt att använda sig av utländsk 
arbetskraft på byggarbetsplatser kan det få vissa följder, exempelvis inom områdena 
kommunikation och säkerhet (Gustafsson & Hansson, 2005). I Obolewicz och 
Dąbrowski (2017) nämns flera faktorer som kan varit till grund för att utländsk 
arbetskraft har löpt större risk för att utsättas för olyckor. Exempelvis att arbetarna 
har andra erfarenheter från hemlandet samt att de hyst tveksamheter för att 
uttrycka sig med rädslan för att förlora sitt jobb. Aulin och Hansson (2008) belyste i 
sin studie att utmaningarna på svenska arbetsplatser har ökat sedan EU utvidgades. 
Studien lyfte fram för- och nackdelar med att anställa utländsk arbetskraft inom 
svensk byggindustri och menade att det finns ett behov av att utreda arbetsmiljön. 
Undersökningen belyste även att kulturella skillnader mellan svenska och polska 
byggnadsarbetare kan vara en utmaning. Friberg (2012) lyfte att arbetskulturen i 
olika länder kan skilja sig åt, vad för kompetenser som har förväntats av en 
yrkesarbetare och hur förhållandena varit på arbetsplatserna. Det kan bidragit till 
missförstånd och  fördomar och på så vis påverkat projekten i fråga om tid och 
kvalitet.  
 
Att byggföretag har använt sig av insourcad utländsk arbetskraft i projekt har varit 
en relativt obeprövad strategi inom svensk byggindustri men studier har visat att 
insourcing kan vara gynnsamt inom branschen (Taylor, 2005). Dessutom har 
huvuddelen av den befintliga litteraturen varit kopplad till extern utländsk- och inte 
inkontrakterad arbetskraft. Insourcing innebär att ett företag tar hem tjänster som 
tidigare varit externa.  För att fylla den något rådande kunskapsluckan är forskning 
rörande inkontraktering av utländsk arbetskraft i byggbranschen av intresse.  
 
Flera artiklar har visat att antalet utstationerade byggnadsarbetare i Sverige stadigt 
ökat sedan 2015, vilket tyder på att inom byggsektorn kommer nyttjandet av 
utländsk arbetskraft med all sannolikhet att fortsätta (Connheim, 2017a; Borg, 2018, 
13 mars). Ytterligare en bidragande orsak som tyder på en ökning är att det idag 
utbildas allt färre unga yrkesarbetare på gymnasier runt om i Sverige. Följden har 
blivit att arbetsgivarna har allt svårare att rekrytera nya byggnadsarbetare SCB 
(2018). Utländsk arbetskraft från andra europeiska länder har ökat allt mer på 
arbetsmarknaden och idag är främsta delen arbetstagare inom byggsektorn från 
Polen (Friberg, 2012).  Därför borde det vara av intresse för företag som vill använda 
sig av utländsk arbetskraft att förstå den eventuella problematiken, för att kunna 
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förebygga missförstånd och komplikationer. I synnerhet ur arbetsledningens 
perspektiv då de ser helhetsbilden och är ytterst ansvariga över projekten.  
 

1.2 Syfte och mål  
 
Syfte 
 
Undersökningen syftar till att utreda och belysa vad för effekter insourcing kan 
medföra inom byggbranschen. I relation till det är studiens syfte att undersöka 
problematiken med utländsk arbetskraft sett ur arbetsledningens perspektiv, det vill 
säga platschefer och arbetsledare. 
 
 
Mål och frågeformuleringar 
 
Studiens mål är att visa på vad som utmärker insourcad polsk arbetskraft i 
förhållande till svensk arbetskraft samt även belysa skillnader mot extern utländsk 
arbetskraft. Vidare är målet att föreslå förebyggande åtgärder för svenska 
byggföretag som använder sig av utländsk arbetskraft. 
 

● Vad kan det finnas för problematik med polsk arbetskraft? 
● Vilka fördelar kan insourcing ha medfört till fallföretaget? 
● Vilka typer av insatser kan implementeras för att förebygga den eventuella 

problematiken?  
 

1.3 Avgränsningar  
 
Examensarbetet har avgränsats till olika typer av projekt i södra Sverige inom 
området NCC Building. Undersökningen har avgränsats till kategorierna: kulturella 
skillnader, kommunikation, säkerhet samt kvalitet och tid.  

 

1.4 Metod 
 
Studien har genomförts genom granskning av befintlig litteratur, utifrån det har 
problemområden identifierats och intervjufrågor utformats. Vidare har 
semistrukturerade intervjuer utförts på arbetsledningen inom NCC. Detta har legat 
till grund för analys, diskussion, slutsatser och förslag på förbättringsåtgärder.  
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2 Teoretisk referensram 
 
I det här avsnittet förklaras innebörden av vertikal integration och varför denna strategi är 
av intresse för byggsektorn. Relaterat till studiens syfte redogörs vidare hur den utländska 
arbetskraften har kommit att påverka den svenska byggsektorn utifrån tidigare 
litteraturstudier, vilken problematik det har medfört och vilka åtgärder som kan främja 
integrationen av utländsk arbetskraft.  
 

2.1 Vertikal integration  
 
En grundpelare för den här studien rör vertikal integration och dess möjliga 
fördelar för ett företag. Vertikal integration definieras som en strategi där företag 
väljer att ta hem tjänster som tidigare hanterats av externa underleverantörer 
(Vertikal integration, 2018, 26 februari). Att företag använder sig av outsourcing, det 
vill säga utkontraktering av delar i processen till externa företag, är en relativt 
utbredd strategi såväl inom bygg- som tillverkningsindustrin. När det emellertid 
kommer till det motsatta, inkontraktering också benämnt som vertikal integration 
upplevs det inte vara lika vanligt, i synnerhet inom byggindustrin. Det bekräftas 
genom att befintlig litteratur inom området är begränsad. När byggföretag är i 
behov av ytterligare bemanning hyr de i regel in externa underentreprenörer. 
Studier har gjorts angående vad det kan finnas för fördelar med vertikal 
integration, där det lyfts fram att byggbranschen faktiskt är en sektor som har goda 
potentialer till förmåner från inkontraktering. Taylor (2005) belyste positiva effekter 
såsom att kompetensen bibehålls inom företaget vilket gynnar 
kunskapsutvecklingen som i sin tur ökar lönsamheten. Taylor menade även att det 
kan orsaka problem för företag med ett ständigt utbyte av underentreprenörer och 
att viktigt kunskap och information kan gå förlorad. Flera forskare har i tidigare 
studier uppmärksammat fördelarna med vertikal integration inom 
tillverkningsindustrin såsom närhet till kompetens internt, att de ökar kontrollen 
samt att de har bättre förutsättningar för utveckling när tidigare externa tjänster tas 
hem (Gulbrandsen, Sandvik & Haugland, 2009; Law, 2017). 
 

2.2 Identifierade problemområden i litteraturen 
 
Granskning av tidigare studier angående utländsk arbetskraft har resulterat i en 
identifiering av ett flertal problemområden inom svensk byggsektor. 
Återkommande områden där uppenbara komplikationer påvisats har varit kulturella 
skillnader, kommunikation, säkerhet samt kvalitet och tid där flera forskare har belyst 
de utmaningar som kan uppstå. Därav har dessa områden legat till grund för den 
här studien.  
 
Nedan följer en tabell med identifierade problemområden och vilka författare som 
har tagit upp dem i sina studier.  



6 
 

TABELL 1. Relation mellan författare och identifierade områden för studien. 

Författare Kulturella skillnader Kommunikation Säkerhet Kvalitet & tid 

Allwood et al., 1989 X X   

Arbetsmiljöverket, 2010   X  

Aulin & Hansson, 2008 X 
 

 X X 

Bust et al., 2007   X  

Connheim, 2017   X  

Friberg, 2012 X   X 

Gustafsson & Hansson, 
2005 

X X  X 

Obolewicz & Dabrowski, 
2017 

  X  

 

2.2.1 Kulturella skillnader 
 
Begreppet kultur syftar till gemensamma kännetecken hos en grupp människor som 
har präglats av samma miljö, det är alltså inte på individnivå och personer från 
samma kultur kan givetvis skilja sig åt. I ett samspel mellan människor från olika 
kulturer gör sig skillnaderna påminda och problematik med missförstånd och olika 
synsätt kan uppstå. Karaktäristiska drag synliggörs som kanske inte var noterbart i 
den egna kulturen. När det kommer till de kulturella skillnaderna på en arbetsplats 
har författarna valt att göra en uppdelning i två huvudsakliga kategorier; skillnader i 
arbetskultur samt skillnader i kulturella personlighetsdrag. Genom att ha en 
förståelse för de kulturella dragen som förekommer på arbetsplatsen kan fördomar, 
konflikter och missförstånd förebyggas. En kultur kan definieras utifrån en mängd 
urskiljbara grupper men i den här studien syftar begreppet kultur till nationell nivå, 
det vill säga svensk respektive polsk kultur och mer specifikt kulturerna inom 
ramen för arbetsplatsen (Allwood, Bergman & Hedencrona, 1989). 
 

 
Arbetskultur 
 
Arbetskultur syftar till de normer, värderingar och beteenden som förekommer på 
en arbetsplats. När det på byggarbetsplatser sker ett samspel mellan yrkesarbetare 
från Sverige respektive yrkesarbetare från Polen kan det uppstå kulturella 
skillnader i fråga om inställning och uppfattning till arbetet såväl som till 
säkerheten. Polackerna lämnar sitt land med erfarenheter i bagaget som ska 
tillämpas i ett annat land vilket kan leda till komplikationer. Som snickare i Polen 
ligger fokusområdet på att bygga skalet till huset. När det sedan kommer till 
arbetsuppgifter såsom montage av inredning eller mindre plåtarbeten så görs det av 
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specialiserade externa firmor. I Sverige ser situationen annorlunda ut, där förväntas 
snickare kunna utföra både skalet såväl som inre monteringsarbeten (Friberg,  
2012). Svenska arbetsplatser och rutiner är i högre grad strukturerade och 
standardiserade. Rutiner gällande exempelvis arbetstider och raster är i Sverige 
systematiserade medan i Polen är det upp till respektive byggfirma att planera 
arbetsdagarna, så länge kravet från beställaren att hålla tidsplanen följs (Gustafsson 
& Hansson 2005). Polska yrkesarbetare uppfattas som hårt arbetande, utan att 
ifrågasätta order och direktiv utan de gör det de blir tillsagda att göra. Inom de 
västeuropeiska kulturerna är däremot klagomål och ifrågasättande av 
arbetsuppgifter mer utbrett. När det handlar om arbetsmoment där lågt 
ifrågasättande är fördelaktigt, ur arbetsledningens perspektiv, så uppskattas den 
polska arbetskraften. När det däremot kommer till moment där självständigt 
tänkande, god planering och självständiga beslut för företagets bästa är ett 
kriterium upplevs västeuropeiska arbetare mer fördelaktiga (Friberg, 2012).  
 
 
Kulturella personlighetsdrag  
 
Kulturella personlighetsdrag syftar till karaktäristiska kännetecken hos individer 
som fått dessa från prägling i en viss miljö, vilka synliggörs i möten med andra 
människor. När polska yrkesarbetare ska anpassa sig efter den svenska mentaliteten 
på arbetsplatser gör sig de kulturella skillnaderna påminda. Polackers 
förhållningssätt till arbetsledare och platschefer skiljer sig åt då de i större 
utsträckning känner sig tveksamma till att öppet ifrågasätta auktoritet. I Sverige är 
det inte ovanligt att uppgifter och ansvarsområden delegeras nedåt. Styrning och 
beslutstagande är i betydligt större grad decentraliserat till skillnad från Polen. 
Infallsvinklar, initiativ och ifrågasättande kan komma från individer oavsett 
maktposition och åsikter från alla led välkomnas. Maktdistansen och hierarkin är 
däremot betydligt större i Polen vilket innebär att det yttersta ansvaret ligger högre 
upp och yrkesarbetare enbart följer order. För att arbetet ska leda till 
tillfredsställelse, produktivitet och goda prestationer är det inom svensk kultur 
fördelaktigt med en konsulterande ledarskapsstil medan i polsk kultur är det istället 
bättre med en auktoritär ledarskapsstil (Gustafsson & Hansson 2005).  
 
Detta bekräftas också av Hofstedes modell som bygger på dimensionerna; Power 
distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation 
och indulgence. Skalan varierar från 0 till 100 och ju större skillnad två länder har 
mellan varandras tal desto mer påtagliga är de kulturella skillnaderna. Första 
dimensionen är Power distance och handlar om att alla individer i samhället inte är 
lika. Ju högre siffra ju mer hierarkiskt tänk råder hos invånarna. Nästa kategori är 
Individualism och handlar om att människors självbild är definierad i form av jag 
eller vi. I Individualistiska samhällen är det meningen att människor ska ta hand 
om sig själva medan i kollektivistiska samhällen hör folk till olika grupper. Tredje 
dimensionen är Masculinity, en hög siffra inom denna kategorin visar på att ett 
samhälle drivs av konkurrens, prestation och framgång. En låg siffra innebär ett 
samhälle som bryr sig om andra och livskvaliteten är ett tecken på framgång, att stå 
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ut från mängden är inte beundransvärt. Fjärde dimensionen är Uncertainty 
avoidance som handlar om hur ett samhälle handlar om en framtid aldrig kan bli 
känd. En hög siffra innebär att man i största möjliga mån försöker undvika 
osäkerhet. Länder som uppvisar hög siffra upprätthåller hårda koder för tro samt 
beteende, och är intoleranta mot konventionella beteenden och idéer. Ett lågt 
resultat betyder att samhället upprätthåller en mer avslappnad attityd, scheman är 
flexibla och hårt arbete kan utföras vid behov men inte för egen skull. Femte 
dimensionen är Long term orientation och beskriver hur varje samhälle behåller vissa 
förbindelser med det förflutna samtidigt som man hanterar nutidens och 
framtidens utmaningar, samhällen prioriterar dessa två existentiella mål på olika 
sätt. Ett lågt resultat tyder på normativa samhällen som exempelvis föredrar att 
upprätthålla traditioner och normer, medan de ser samhällsförändringar med 
misstankar. Ett högt resultat visar att samhället har en mer realistisk inställning och 
uppmuntrar ansträngningar i modern utbildning som ett sätt att förbereda sig för 
framtiden. Sista dimensionen är Indulgence och handlar om i vilken utsträckning 
människor försöker kontrollera sina önskningar och impulser. Svag kontroll kallas 
indulgence och stark kallas restraint. Kulturer kan därför beskrivas som 
eftergivande eller återhållsamma. Ett lågt resultat visar att samhällen har en tendens 
till cynism och pessimism. Ett högt resultat tyder på samhällen som har en hög vilja 
att förverkliga sina impulser och önskemål när det gäller att ha kul och njuta av 
livet. De har i regel en positiv attityd och tenderar till optimism (Hofstede, 2018).  
 
Nedan redovisas ett diagram som presenterar skillnaderna mellan Sverige och 
Polen inom respektive kategori som beskrivits ovan. Figuren är utformad utifrån 
data inslamlad från Hofstede (Hofstede, 2018). Anmärkningsvärt är att de råder 
stora kulturella skillnader i fyra av de sex kategorierna vilket kan bidra till 
konsekvenser vid tvärkulturell samverkan.   
 

 
Figur 1. Diagram över kulturella sillnader mellan Sverige och Polen 
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2.2.2 Kommunikation 
 
Kommunikation mellan människor från olika kulturella bakgrunder benämns som 
tvärkulturell kommunikation (Allwood, 1985). En given orsak till 
kommunikationssvårigheter är bristande språkkunskaper. Allwood et al. (1989) 
menar dock på att det finns betydligt djupare bakomliggande faktorer än ordförråd 
och uttal som kan leda till kommunikationssvårigheter. Det kan handla om skilda 
inställningar till samtalets syfte, olika uppfattningar om de inbördes roller eller en 
påverkan av status, ålder eller kön. Kommunikativa beteendemönster kan också 
skilja sig åt mellan olika kulturer; vilka ämnen som är lämpliga att diskutera, hur 
förhåller man sig till överordnade respektive jämlika och vilka 
kommunikationskanaler som är till preferens, om muntlig eller skriftlig information 
föredras. Språksvårigheter kan även bidra till att den utländska arbetskraften har 
svårt för att förstå verksamheten som helhet; exempelvis hur beslutsfattande går till, 
arbetsledarens roll och fackets funktion. När polska yrkesarbetare kommer till 
Sverige kan det uppstå kommunikationssvårigheter på arbetsplatsen eftersom de 
inte talar samma språk. Engelska är oftast det språk som talas i interaktion mellan 
olika nationaliteter och eftersom det inte är det första språket för varken svenskar 
eller polacker blir det en utmaning från båda håll att mötas i ett främmande språk. 
När det kommer till hur information förmedlas skiljer sig preferenserna åt. I 
Sverige är diverse möten en väl etablerad metod för utbyte av information och 
beslut medan polacker i större utsträckning föredrar skriftlig information 
(Gustafsson & Hansson, 2005).  
  

2.2.3 Säkerhet 
 
Säkerhetsfrågor är något som ständigt är aktuellt och som prioriteras högt av flera 
företag inom byggbranschen. Antalet anmälda olyckor som bidragit till sjukfrånvaro 
mellan åren 2014 till 2016 har ökat med fjorton procent enligt Connheim (2017). 
Ökningen kan bero på flera faktorer, dels att fler olyckor anmäls men även av den 
rådande högkonjunkturen vilket innebär att fler är verksamma inom branschen. 
För att kunna råda bot och vända den negativa trenden anser Arbetsmiljöverket att 
kunskapsinformation gällande säkerhetskultur är en viktigt parameter för att 
förebygga olyckor på arbetsplatser runt om i Sverige. Rapporten belyser också hur 
man skapar en säker arbetsplats där säkerhetsfrågor prioriteras högt. Forskarna 
menade genom att odla en kultur inom företaget med öppen kommunikation, 
organisatorisk stöd, ett bra psykosocialt klimat samt tillit till ledningen leder till 
färre olyckor (Arbetsmiljöverket, 2010). I en studie som gjorts av Obolewicz och 
Dąbrowski (2017), visades att byggnadsarbetare över hela världen statistiskt sett 
löper tre gånger så stor risk att exponeras för dödliga olyckor och två gånger så stor 
risk att utsättas för skador, jämfört med arbetare inom andra sektorer. Detta styrker 
ytterligare vikten av att företag bör ha en god säkerhetspolicy. Studier har visat att i 
flera länder är olycksstatistiken för utländsk arbetskraft högre än för de lokala 
arbetarna. Utnyttjande av utländska arbetare kan leda till risker inom hälsa och 
säkerhet då de i flera fall inte omfattas av den nationella sociala omsorgen såsom 
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sjukförsäkring. Vidare kan situationen vara att de inte besitter lämplig kunskap och 
förståelse för säkerhet samt att de inte genomgått kvalificerade 
introduktionsutbildningar. Denna brist på förebyggande åtgärder och 
säkerhetsmedvetenhet ökar risken för skador och dödsfall (Aulin & Hansson, 2008). 
Enligt Bust et al. (2007) belystes i studien problematiken med att nå ut med viktigt 
säkerhetsinformation till de utländska yrkesarbetarna vilket grundar sig i 
svårigheten att kommunicera mellan olika kulturer. Forskarna förespråkar att 
säkerhetsföreskrifter ska förmedlas genom olika medium så som exempelvis 
visualisering av tydliga skyltar och bilder. Vidare menade de att för att förstå vikten 
av att förmedla information via bilder bör man se bortom byggbranschen. Ur ett 
reklamperspektiv finns det inget bättre som fångar uppmärksamheten än bilder och 
desto mer rörliga bilder. Med tanke på de språkbarriärer som förekommer kan det 
vara fördelaktigt att ersätta skriven text med tydliga bilder och diagram. 

 

2.2.4 Kvalitet och tid 
 
I flera tidigare studier framhålls vilka kulturella skillnader som kan existera mellan 
svenska och polska yrkesarbetare. Kulturella skillnader kan i förlängningen även 
komma att påverka hur arbetet utförs. Exempelvis så skiljer det sig i hur arbetarna 
ser på resultat. De svenska arbetarna fokuserar på att hålla angivna tider medan 
polackerna är mer resultatfokuserade. En ytterligare skillnad är att de polska 
arbetarna anses mer rädda för att göra fel och ifrågasätter heller inte en högre 
maktdistans, även om de ser uppenbara fel. Så är inte fallet för svenskarna då de 
inte är rädda att ifrågasätta högre makthavare såsom arbetsledare eller platschefer. 
Kostnader som uppkommer på grund av fel är idag en relativt stor del av den totala 
projekt summan, därför är det väsentligt att fel rapporteras in så tidigt som möjligt. 
Därmed kan det bli ett problem om polska yrkesarbetare inte vågar kritisera 
överordnade, vilket kan leda till att fel inte inrapporteras, något som inte accepteras 
på svenska arbetsplatser. Ytterligare en skillnad är synen på kvalitet, då polacker är 
fokuserade på att tillfredsställa chefens önskemål snarare än kundens (Aulin & 
Hansson, 2008; Gustafsson & Hansson, 2005). Med grund i den kulturella 
skillnaden, att polska yrkesarbetare är mer vana att få specifika direktiv för vad och 
hur de ska utföra arbetsuppgifter utan att fatta egna beslut, kan det leda till mer 
tidsåtgång. När västeuropeiska yrkesarbetare utför arbetsmoment fattar de egna 
beslut och tar egna initiativ i större utsträckning vilket kan leda till att 
arbetsförloppet flyter på mer utan avbrott. Polacker föredrar att fråga överordnade 
för att få bekräftelse så att de inte behöver känna det yttersta ansvaret, det kan i en 
del fall leda till uppehåll i arbetsprocessen och därmed försena projektet (Friberg, 
2012). Inom den svenska arbetskulturen ligger fokus betydlig mer på att hålla 
tidsplanen än i den polska arbetskulturen, något som kan leda till komplikationer 
under projekt (Aulin & Hansson, 2008; Gustafsson & Hansson, 2005). 
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2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram  
 
Under litteraturstudien har författarna uppmärksammat fördelar med vertikal 
integration inom byggsektorn. Vidare har flera problemområden identifierats 
utifrån tidigare studier och som här sammanfattas för att lyfta fram vitala delar 
inom respektive område för att skapa en tydligare överblick för läsaren.  
 
Tidigare studier har antytt att vertikal integration har potential att vara gynnsamt 
inom byggsektorn, ändå är insourcing förhållandevis ovanligt. Ökningen av 
utländsk arbetskraft har fört med sig utmaningar för interaktionen på arbetsplatsen 
där olika kulturer ska samarbeta. Genom att skapa förståelse för de kulturella 
dragen som förekommer på arbetsplatsen kan fördomar, konflikter och 
missförstånd förebyggas. Arbetskulturen är någonting som varierar med nationalitet 
och kan komma att påverka dels hur ett arbete genomförs men även hur  
förhållandet mellan tjänstemän och yrkesarbetare ser ut. Vidare är 
kommunikationen en stor utmaning där missförstånd kan leda till ödesdigra 
konsekvenser. De kulturella skillnaderna påverkar säkerheten såväl som kvaliteten. 
Byggsektorn identifieras som en riskfylld bransch där det är av yttersta vikt att 
förebygga olyckor för både utländsk- och svensk arbetskraft.  
 
Litteraturstudien har bidragit till att skapa en teoretisk bakgrund till problematiken 
som kan uppstå med utländsk arbetskraft inom svensk byggsektor. Vidare har en 
förståelse utvecklats för vilka olikheter och utmaningar som kan råda. Kunskapen 
har bidragit till att lägga en grund för utformningen av frågor inför de 
semistrukturerade intervjuerna. Den teoretiska bakgrunden har även verkat som 
referens i diskussionen av empirin.  
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3 Metod  
 
För att ge läsaren en djupare insikt i studiens tillvägagångssätt beskrivs i det här kapitlet  
metodvalen som motiveras med avseende på vetenskaplig metodik. Vidare redogörs hur 
insamlingen av data genomförts och avslutningsvis diskuteras eventuella felkällor som kan 
ha påverkat resultatet. 
  

3.1 Val av metod 
 
Vid forskning där människan är det huvudsakliga instrumentet och informationen 
förmedlas via ord föreslås kvalitativ metod framför kvantitativ (Merriam, 1994). Den 
här studien har utförts med en subjektiv infallsvinkel för att ge utrymme för 
tolkningar, beskrivningar och personliga uppfattningar. Undersökningen har 
utförts med ett kvalitativt förhållningssätt där forskningen främst grundats på 
semistrukturerade intervjuer samt tidigare forskning och litteratur. Då studien 
syftar till att belysa problematiken som kunnat uppstå med insourcad polsk 
arbetskraft, sett ut arbetsledningens perspektiv, bedömdes kvalitativ metod som 
lämpligast, främst på grund av komplexiteten i det som undersöks men även antalet 
tillgängliga respondenter samt den begränsade tiden. Undersökningen utfördes 
genom en flerfallsstudie där sju byggprojekt inom NCC analyserades genom 
intervjuer av sex platschefer och fyra arbetsledare. Fallstudie som strategi bedöms 
lämpligast då studiens syfte ansågs vara komplext. Enligt Backman (2008) innebär 
en fallstudie att ett fenomen undersöks i sin realistiska miljö eller kontext och en 
analysenhet väljs ut för granskning. 
  

3.2 Insamling av data 
 
Primärdata till undersökningen samlades in genom semistrukturerade intervjuer. 
Sekundärdatan samlades huvudsakligen in genom vetenskapliga artiklar, tidigare 
studier, rapporter samt artiklar med anknytning till forskningsområdet. De 
databaser som författarna använt sig av är; ABI Inform, DiVA, Google Scholar och 
OneSearch (Högskolan i Halmstads sökmotor).  
 
När det kommer till urval av respondenter för en undersökning finns det ett antal 
olika tillvägagångssätt att välja mellan. I och med att den här undersökningen 
grundar sig i arbetsledningens perspektiv på arbetskraft ansågs ett subjektivt urval 
vara den lämpligaste strategin. Enligt Denscombe (2016) innebär ett subjektivt urval 
att ett antal personer väljs ut med utgångspunkt i deras relevans, kunskap och 
erfarenheter inom ämnet. Respondenterna är således inte slumpmässigt utvalda 
utan snarare handplockade och respondenter med relevant erfarenhet var av vikt 
för resultatet. Urvalet av respondenter har författarna blivit tilldelade genom sin 
handledare på NCC, som tillsammans med kollegor från avdelningen Building och 
Montage tagit fram arbetsplatser med arbetsledning som har kunnat intervjuas. 
Respondenterna utgjordes av platschefer och arbetsledare från sju projekt med 
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erfarenheter från såväl svenska som polska yrkesarbetare. Intervjufrågorna har 
utformats med avseende på vad som framkommit i tidigare studier. Intervjuerna 
genomfördes med diktafon och transkriberades därefter. Datan har sedan 
sammanställts genom kodning av respondenterna där svaren kategoriserats utifrån 
de fyra områdena för att därpå analyseras, diskuteras och landa i en slutsats. 
Intervjufrågorna presenteras i bilaga 1.  
 

3.3 Bedömning av studien  
 
Det är svårare att bedöma den kvalitativa forskningens trovärdighet än den 
kvantitativa. Enligt Denscombe står kvalitativ forskning aldrig helt fri från inverkan 
av den som utför studien och kvalitativ data blir alltid en produkt av en 
tolkningsprocess. Det är i princip omöjligt att kopiera den sociala inramningen och 
genomföra forskningen på exakt samma vis vid ett senare tillfälle, som det görs 
inom naturvetenskapen där experiment upprepas. Tiden har förändrats och de 
personer som var involverade vid studien har således också förändrats. Forskaren 
spelar även in med en större roll i fråga om insamling, tolkning och analys av data 
inom den kvalitativa forskningen och det gör att sannolikheten för att en annan 
forskare ska komma fram till exakt samma slutsats är mycket liten (Denscombe, 
2016). Med tanke på att studien utfördes i en social kontext var det således orimligt 
att hävda en fullständigt objektiv ansats. Åtgärder har dock vidtagits för att stärka 
validiteten och reliabiliteten i studien, vilket beskrivs i kommande stycken.  
 

3.3.1 Validitet 
 
Validitet handlar om datans träffsäkerhet och trovärdighet. Inom den kvalitativa 
forskningen finns det inte något absolut sätt att visa att datan är exakt utan 
undersökningens data produceras och kontrolleras i överensstämmelse med god 
praxis. Inom kvalitativ forskning handlar således validitet om huruvida man 
observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta. (Denscombe, 2016; 
Bryman, A., & Bell, E., 2013). Nedan diskuteras validiteten i litteraturstudien och 
den empiriska insamlingen.  
 
 
Litteraturstudiens validitet 
 
Den teoretiska referensramen som legat till grund för den empiriska studien 
innefattar en variation i såväl typ av källor som innehåll. För att få en bredare och 
mer nyanserad bild har författarna valt att använda sig av vetenskapligt material, 
tidigare examensarbete, branschtidningar, myndigheter samt information från 
NCC. Författarna har varit medvetna om att den tidigare litteraturen var skriven i 
en annan kontext och att det därmed skiljer sig åt i förhållande till den här studien. 
Med det i beaktning har författarna kritiskt granskat litteraturen och sammanställt 
de relevanta fynden för att i analysen diskutera vad som har skiljt den här studiens 
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fynd åt och varför. Föregående studier var utförda i en annan tid och dagens 
situation kan ha förändrats sen dess. En välskriven studie som refererats i den här 
rapporten var skriven 2005 där forskarna kom fram till flera intressanta fynd. Då 
hade Polen precis gått med i EU och det är intressant att se om liknande 
upplevelser lever kvar idag som då. Ytterligare en skillnad från tidigare skrifter mot 
den här studien är att den utländska arbetskraften har varit extern. Författarna har 
inte lyckats hitta någon studie som är gjord på insourcad utländsk arbetskraft inom 
byggsektorn och det var således intressant att jämföra den här studiens fynd med 
tidigare forskning, för att granska om liknande problematik upplevs trots 
insourcing eller vad det i så fall kan bidragit med till fördel. Vidare har referenser 
används från tillverkningsindustrin för att belysa fördelar med vertikal integration, 
byggsektorn skiljer sig i många avseenden mot tillverkningsindustrin men 
författarna tror att just de fördelar som har upptäckts där skulle kunna återfinnas i 
byggsektorn likaså. En del av de vetenskapliga studierna har utförts i andra 
europeiska länder, såsom Norge, England och Polen, även om varje land i sig har 
sina kulturer och ramar bedömde författarna att Sverige är tillräckligt likt för att 
jämförelse ska vara legitim. Sammantaget har författarna varit medvetna om de 
variationer som skiljt litteraturstudien och undersökningen åt och har således tagit 
hänsyn till det vid analysen och jämförelsen.  
 
 
Validitet rörande den insamlade empirin 
 
De utvalda projekten har varit av varierande storlekar och komplexitet. Samtliga 
projekt har varit lokaliserade i Hallands och Skånes län. Antalet utländska arbetare 
i projekten har varierat, samt vilka moment de utfört. Författarna har varit 
medvetna om att den geografiska placeringen av projekten samt dess olika storlekar 
kan ha kommit att påverka empirin, men ansåg det inte nedvärdera trovärdigheten 
av den insamlade datan. Författarnas handledare på NCC har själv drivit projekt 
med utländsk arbetskraft och på så sätt skapat sig en egen uppfattning kring vad för 
problemområden det finns med att leda projekt med NCC montage. Även om 
författarna läst in sig på ämnet och själva skapat frågorna till intervjuerna så har 
handledaren granskat dem och kommit med synpunkter kring några av frågornas 
utformning. Att handledaren varit insatt i studien som helhet och även agerat som 
respondent kan således ha påverkat resultatet med en omedveten inriktning. 
Författarna bedömde dock att handledaren likväl har ett genuint intresse i ett så 
korrekt och objektivt resultat som möjligt som speglar den faktiska verkligheten.   
Det har även varit stor variation gällande respondenterna ifråga om ålder, då den 
yngsta var kring 30 år och den äldste runt 60 år, vilket i sin tur påverkat deras 
arbetslivserfarenhet. Ytterligare skillnader mellan respondenterna var deras 
förmåga att kommunicera på engelska samt deras nivå på utbildning. Några har 
börjat som snickare för att sedan klättra uppåt inom företaget medan andra har en 
akademisk bakgrund. Det var också skillnad gällande respondenternas tidigare 
erfarenheter av att leda projekt med utländsk arbetskraft. För vissa arbetsledare och 
platschefer var det första gången medan andra tidigare har drivit projekt med 
utländsk arbetskraft, vilket har kunnat påverka hur de har svarat.  
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Inför varje intervjutillfälle har respondenterna erbjudits att i förväg få tillgång till 
författarnas intervjufrågor och på så vis haft tid att fundera igenom sina svar. De 
flesta har dock föredragit att svara på frågorna vid intervjutillfället utan att ha läst 
dem innan, vilket kan utgjort en viss skillnad kring hur utförliga svar som givits. 
Ytterligare en faktor som kan haft inverkan på empirin är intervjumiljön. Då 
författarna besökt respondenternas arbetsplatser för att utföra intervjuerna har det 
tagits i beaktning att det rått viss skillnad kring miljöerna. I de flesta fallen har 
intervjuerna utförts i en lugn och tyst miljö utan avbrott. På en arbetsplats var det 
mycket rörelse, där folk kom och gick under intervjun vilket kan ha påverkat 
respondenternas svar. Dels för att intervjun blev avbruten och därmed inte så 
fokuserad men även att respondenterna kan ha känt sig begränsade i sina svar, 
eftersom det varit andra i närheten och på så sätt inte vågat prata kritiskt om de 
yrkesarbetare som arbetat på deras arbetsplats. Vidare har två metoder använts för 
att säkerställa validiteten i studien: 
 
Respondentvalidering. Intervjuerna genomfördes med diktafon och transkriberades 
ner av författarna vid senare tillfälle. För att kvalitetssäkra datan och kontrollera 
fyndens validitet skickades en sammanfattning av intervjun till respektive 
respondent så att de kunde bekräfta att intervjuerna hade tolkats enligt deras 
mening. Därmed kontrollerades den faktiska träffsäkerheten.  
 
Triangulering. Studiens mål var att belysa skillnader mellan insourcad polsk 
arbetskraft och svensk arbetskraft som kan leda till problem inom byggnadsprojekt. 
För att få ett så brett perspektiv som möjligt inom tidsramen intervjuades 
respondenter från sju olika projekt. I två av fallen var det enbart svenska 
yrkesarbetare från NCC som respondenterna ansvarade över, i ett fall var det enbart 
Montage och i fyra av fallen var det både svenska och polska yrkesarbetare. Syftet 
med den spridningen av respondenter var att uppnå en viss bredd i urvalet och på 
så vis öka trovärdigheten via triangulering.  
 

3.3.2 Reliabilitet 
  
Reliabilitet betyder tillförlitlighet och handlar om forskningen skulle komma fram 
till samma resultat och slutsatser ifall det var någon annan som utförde studien. 
Författarna  har till stor del även behandlat detta då studiens validitet diskuterats. 
Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att bevisa studiens reliabilitet då 
forskaren i sig är nära anknuten till studien och som exempelvis observatör eller 
intervjuare en näst intill integrerad del av datainsamlingen. Därav är det av stor vikt 
att forskaren detaljerat redogör för studiens procedurer och beslutstaganden så att 
läsaren därmed kan bedöma forskningens tillförlitlighet (Denscombe, 2016).  
 
Då personliga erfarenheter och värderingar inte kan elimineras helt i påverkan av 
analysprocessen vid kvalitativ data är författarnas förförståelse kring ämnet en 
influerande faktor. Studien är utförd av två studenter på byggingenjörsprogrammet 
där den ene har tidigare arbetserfarenheter från yrket och under en kortare period 
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även arbetat inom NCC i ett projekt som använt sig av insourcad polsk arbetskraft. 
Den andra författaren har inga tidigare erfarenheter från branschen men har polskt 
påbrå. Därför kan det i sin tur ha påverkat studien genom förutfattade meningar 
kring polackers beteende och kultur. För att detta inte ska påverka studien, är 
intervjufrågorna formulerade med en strävan om att inte vinkla svaren. 
 
 

3.3.3 Generaliserbarhet  
 

Då kvalitativ forskning tenderar att baseras på djupgående studier av förhållandevis 
få fall kan studien ifrågasättas gällande hur representativ den är och hur stor 
sannolikheten är att fynden skulle kunna återfinnas i andra fall. Att generalisera 
med utgångspunkt i så få fall blir således en utmaning och det ställs krav på 
författarna att tillhandahålla läsarna med tillräckligt väl beskrivning av information 
och kontext så att en bedömning kan göras ifall studiens fynd skulle kunna 
överföras till andra fall (Denscombe, 2016). 
 
Huruvida studiens resultat är applicerbart på andra företag och annan utländsk 
arbetskraft går inte att garantera utan som med all forskning utgör varje enskilt fall 
en specifik kontext. Resultatet från undersökningen ämnar inte till att konstatera en 
definitiv teori som är tillämpningsbar i alla fall, i all tid. Studien är utförd i ett 
socialt sammanhang och kan således bli en komplex företeelse där påverkan av de 
enskilda individerna är av betydelse. Projektens utformning, respondenternas 
karaktär, yrkesarbetarnas bakgrund samt författarnas sammanställning är faktorer 
som gör studien unik i sig. Trots det tror författarna att fynden är överförbara till 
andra inramningar, om inte i helhet så åtminstone delvis. Författarna bedömer att 
likvärdiga resultat skulle kunna återfinnas i studier gjorda inom andra företag och 
med andra typer av projekt, allt annat lika, då undersökningen inte är nischad för 
företaget i fråga. När det däremot kommer till den utländska arbetskraften och 
deras anställningsform kan resultatet skilja sig i fråga om kulturella skillnader 
beroende på vart de kommer ifrån. Är den utländska arbetskraften dessutom inte 
insourcad, utan extern, kommer resultaten troligtvis också att skilja sig åt. Så om 
den här studien kommer att användas vid en jämförelse mot andra fall behöver en 
analys göras i fråga om på vilket sätt kontexterna skiljer sig åt.  
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4 Empiri 
 
I det här avsnittet beskrivs NCC Montage samt dess rekryteringsprocess. Vidare följer en 
kortare presentation av studiens respondenter samt projekt, därefter fortsätter avsnittet 
med resultatet från intervjuerna. 
   

4.1 Fallföretaget NCC 
 
NCC är ett av Sveriges största byggföretag och i detta avsnittet beskrivs de 
arbetsroller inom företaget som återges under studien. Vidare beskrivs NCC 
Montage samt hur rekryteringsprocessen går till av polska yrkesarbetare. För 
beskrivning av säkerhet- och kvalitetspolicy inom företaget se bilaga 2. 
  

4.1.1 Arbetsroller 
 
Rollen som platschef på NCC innebär att man är ytterst ansvarig för projektet, från 
det att beställningen undertecknats tills dess att projektet är färdigt och överlämnas 
till kund. Tillsammans med sina medarbetare leder han eller hon det mot mål i 
avseende tid, kvalitet, ekonomi och säkerhet.  
 
Arbetsledarens roll innebär ett nära samarbete mellan platschefen och 
yrkesarbetarna. Tillsammans med platschefen planeras, leds och följs projekten 
upp. 
 
De olika yrkesarbetarna som anställs av NCC kan delas in i grupperna snickare, 
anläggning- och betongarbetare. De är stationerade på arbetsplatser där de utgör 
själva byggnationen av ett projekt. 
 
En Supervisor är en form av arbetsledare som endast arbetar med att leda de 
polska yrkesarbetarna. Skillnaden mellan en förman och supervisor är att en 
förman likt de andra yrkesarbetarna även utför arbetsmomenten. Ett projekt har i 
regel enbart en av dessa och inte båda samtidigt men oavsett så är det denne som 
står för den huvudsakliga kommunikationen med den svenska arbetsledningen.  
 

4.1.2 NCC Montage 
 
Under 2015 grundade NCC ett internt bemanningsföretag i Polen. Bolaget har sitt 
säte i Warszawa där rekrytering av polska yrkesarbetare sker för projekt i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland. Inom hela koncernen finns det runt 9500 stycken 
fast anställda yrkesarbetare. Utöver dessa är mellan 5-10 procent tillfälligt anställda 
från olika externa bemanningsföretag, vilket önskas minskas med införandet av 
NCC montage. Syftet med NCC Montage är inte att ersätta befintliga yrkesarbetare 
utan enbart att täcka upp behovet av personal när det inte finns tillräckligt med 
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arbetskraft att tillgå lokalt. Således är anledningarna till att NCC Montage 
grundades  att hantera tillfälliga arbetstoppar, tillgodose specialistkompetens, 
säkerställa yrkesarbetarnas kompetens samt att NCCs uppförandekod gällande 
ärlighet, respekt, tillit och framåtanda följs. Det har ibland upplevts svårt för NCC 
att kontrollera ägarstruktur och organisationsstruktur hos externa 
bemanningsföretag och att de följer avtal, lagar samt behandlar sin personal 
korrekt. Med ett internt bemanningsföretag ges möjligheten till full insyn över hur 
allt går till (NCC, 2015, 2018). 
 
 
Beskrivning av hur rekryteringsprocessen går till 
 
Enligt U. Brink (personlig kommunikation, 29 mars 2018), startar en 
rekryteringsprocess genom att NCC Montage får en förfrågan från ett projekt för att 
sedan kalla in till ett startmöte, där involverade personer från projektet samt en 
rekryterare från Montage är med. Under mötet går man igenom projektet samt 
vilken kompetens som behövs , alltså vilken kravprofil yrkesarbetaren ska ha. 
Rekryteraren ser sedan över om önskad kompetens redan finns anställd inom 
avdelningen samt om den är tillgänglig. Finns inte rätt kompetens eller antal till 
förfogande går avdelningen ut externt, exempelvis genom en annons.  
 
Alla som blir anställda genomgår samma rekryteringsprocess vilket innebär att de i 
början måste lämna in CV och referenser då det påverkar lönesättningen. I Sverige 
får alla yrkesarbetare som avslutat sin lärlingstid ett yrkesbevis, vilket är ett intyg på 
att personen kan sitt yrke och har rätt till full betalning. I Polen har yrkesarbetare 
inte något intyg på att de kan sitt yrke. Tidigare fick de därför 88 procent av en 
fullbetald lön när de blev anställda av Montage, vilket motsvarar sista steget i den 
svenska modellen av lärlingsstegen. I oktober 2017 ändrades reglerna kring de 
polska arbetarnas löner. Kan de visa upp att de har mer än sex års relevant 
dokumenterad erfarenhet har de numera rätt till full betalning. Anses inte 
arbetaren ha tillräcklig med erfarenhet eller skriftlig dokumentation och referenser 
får de som tidigare 88 procent i lön. Inom NCC Montage finns det alltså både 
fullbetalda och 88 procentare anställda. Alla polska yrkesarbetare blir anställda i 
Sverige enligt svenska kollektivavtal, vilket gör att de även betalar skatt här. 
 
För att NCC ska kunna säkerställa de polska yrkesarbetarnas kompetens krävs det 
att de lämnar CV och referenser. Vid anställning genomgår de sedan samma 
säkerhetsutbildningar som de svenska yrkesarbetarna. Utbildningar som ska 
genomföras är; säkra lyft, mobila arbetsplattformar, ställningar, heta arbeten samt 
HLR. Vid behov får yrkesarbetarna även kursen fallskyddsselar. Önskvärt är att alla 
ska genomgå samtliga utbildningar i Polen innan de skickas till olika projekt i 
Sverige. Tidsbrist gör ibland att utbildningarna får genomföras på projektet istället. 
Alla platschefer som ska driva projekt med en inblandning av NCC montage får ett 
mail om vilka yrkesarbetare de kommer få till projektet samt vilken utbildning de 
har. Efter varje projekt görs sedan en utvärdering av varje persons prestation. 
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Rekryteringsprocessen av polska yrkesarbetare är något som NCC ständigt försöker 
utveckla och förbättra. Ett problem som uppdagats trots de krav på CV och 
referenser är att vissa arbetare inte har tillräcklig kompetens. Därför har NCC börjat 
med arbetsprover och tekniska frågor i deras intervjuguide. Proven görs i början av 
rekryteringsprocessen i Polen där den sökande ska läsa ritningar och lösa vissa 
uppgifter som är kopplade till ritningen för att ytterligare säkra dess kompetens. 

 

4.2 Intervjuresultat 
 
Intervjuresultatet presenteras först genom en beskrivning av de respondenter som 
deltagit vid intervjuerna samt de projekt studien relaterar till. Vidare kategoriseras 
svaren utifrån de fyra områdena; kulturella skillnader, kommunikation, säkerhet 
samt kvalitet och tid. 

 

4.2.1 Presentation av respondenter och projekt 
 
Antal respondenter som författarna har intervjuat var sammanlagt elva stycken, av 
dem var sju platschefer och fyra arbetsledare. Det har varit en bred spridning av 
respondenterna i såväl ålder som erfarenhet. Åldersspannet har legat mellan trettio 
till sextio år och de har varit anställda på NCC mellan fem till fyrtio år, där de i sin 
respektive yrkesroll verkat mellan ett halvår till femton år. Gällande 
respondenternas tidigare erfarenheter inom branschen så varierande det från att de 
varit yrkesarbetare till att ha läst en högskole- eller civilingenjörsutbildning. I fråga 
om tidigare erfarenheter från projekt med utländsk arbetskraft så var det för en del 
första gången medan andra hade arbetat med det inom ett flertal projekt. Angående 
de intervjuades språkkunskaper behärskade samtliga svenska och en varierande 
grad av engelska som de haft användning för i sitt yrke. De sju projekt som 
författarna besökte för intervjuer var lokaliserade i Halland och Skånes län och av 
varierande typ så som ny-, om- och tillbyggnad. Projekten var budgeterade från 50 
till 360 miljoner kronor. Det totala antalet yrkesarbetare från NCC inräknat 
Montage på respektive arbetsplatser var allt från tolv till tjugoåtta stycken. Förutom 
två av projekten som endast bemannats med svenska yrkesarbetare hade resterande 
projekt polska yrkesarbetare, av dessa så utgjorde andelen Montage mellan tjugo till 
hundra procent.   
 

4.2.2 Kulturella skillnader 
 
Svenska yrkesarbetare 
  
Platschefer och arbetsledare ansåg överlag att arbetsmoralen var god gällande de 
svenska yrkesarbetarna. Respondent C upplevde däremot att den har blivit sämre 
bland de yngre yrkesarbetarna. I fråga om relationen mellan arbetsledning och 
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yrkesarbetare ansåg samtliga respondenter att samarbetet fungerade bra, där man 
arbetade tillsammans som ett lag oavsett yrkesroll.  
Yrkesarbetarna ansågs vara bra på att arbeta självständigt samt ta egna initiativ då 
de inte frågade om allt. Enligt respondent K hade det att göra med yrkesarbetarnas 
ålder och deras långa erfarenhet inom branschen, respondent J ansåg däremot det 
högst individrelaterat och ansåg inte att skillnaderna var kopplade till 
yrkesarbetarnas ålder. Respondent F menade att stora nyproduktionsprojekt ofta 
genererat mindre initiativtagande.  
 
Gällande de svenska yrkesarbetarnas ansvarsfullhet angående resultatet varierade 
upplevelserna från respondenterna. Somliga ansåg att den var hög då arbetarna 
ifrågasatte om det inte blev bra. Andra upplevde att arbetarna ibland saknade 
helhetsbilden vilket respondent F trodde kunde bero på att allt fler tjänster köpts in 
idag till skillnad från tidigare. Vidare var de intervjuade överens om att arbetarna 
jobbade strukturerat men att unga i vissa fall stressade istället för att stanna upp 
och planera momentet.  
 
 
Polska yrkesarbetare 
 
Samtliga respondenter tyckte att arbetsmoralen var bra gällande de polska 
yrkesarbetarna men att de upplevdes ibland vara lite av ögontjänare. Respondent A 
lyfte fram att de hade extra hög arbetsmoral gällande tider och närvaro.  
 
Angående relationen mellan arbetsledning och yrkesarbetare var alla respondenter 
eniga om att det var ett större mått av hierarki, där de polska yrkesarbetarna hyste 
stor respekt för arbetsledningen och inte vågade ifrågasätta. Följden blev att 
yrkesarbetarna ytterst sällan pratade direkt med platschefen utan vände sig främst 
till sin egna supervisor och i andra hand arbetsledaren. Flera av respondenterna 
upplevde att relationen mellan arbetsledningen och de polska yrkesarbetarna blev 
bättre när de valde att säga upp Montage supervisor, då det bidrog till en mer direkt 
kontakt med arbetarna samt en bättre gruppdynamik. 
 
Gemensamma drag hos respondenterna var att de inte ansåg att de polska 
yrkesarbetarna var särskilt självständiga och initiativtagande utan att de enbart 
gjorde det som de blev tillsagda att göra, bortsett från respondent H som tyckte att 
de var ganska bra på att ta egna initiativ. Två av respondenterna har även 
uppmärksammat att de helst inte arbetade ensamma utan flera på samma 
arbetsmoment. Självständigheten ökade dock med tiden. Respondent F upplevde 
att de var mer rädda för att göra fel och gjorde då hellre ingenting. Respondent G 
upplevde att polackerna var initiativtagande men inte vana vid att ta egna initiativ så 
man behövde bjuda in till det, däremot om oenighet uppstod gav de med sig och 
ville inte diskutera. 
 
I fråga om ansvarsfullhet angående resultatet upplevde ett par av respondenterna 
att yrkesarbetarna hade svårt för att se helhetsbilden, utan att de fokuserade på en 
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bit i taget. Respondent D tyckte att de var väldigt noggranna och ville göra rätt men 
att det ändå kunde bli fel. Respondent G ansåg att polackerna inte var vana att bli 
informerade om hur arbetet går och mår. Vidare hade respondenten önskat 
tydligare riktlinjer från NCC i hur väl Montage ska vara informerade angående 
exempelvis tid och budget. Respondent H ansåg att de var ansvarsfulla angående 
resultatet.  
 
De flesta respondenter ansåg att de polska yrkesarbetarna var sämre på att 
strukturera upp arbetet och att de behövde mer styrning. Respondent D lyfte att de 
inte tog med sig rätt material direkt utan att de fick gå fram och tillbaka för att 
hämta det de behövde. Respondent F trodde att vanan att arbeta på ackord kan haft 
en inverkan, då de polska yrkesarbetarna inte var vana vid det vilket bidrog till 
sämre struktur. Svenskarna däremot ville göra det snabbt med så få antal personer 
inblandade som möjligt. Respondent G berättade att de jobbade på bra men att 
enhetstiderna ändå inte hölls vilket kan berott på att de inte var lika effektiva samt 
att de utfört arbetsmomenten på ett annorlunda vis. 
 
 
Integration 
 
Svaren skiljer sig mellan respondenterna gällande hur väl de polska yrkesarbetarna 
integrerats i projekten. Respondent B upplevde att de var integrerade från början 
tack vare teambuilding, något som ytterligare respondenter belyste som ett positivt 
moment i integrationsprocessen. Av projektspecifika skäl valde respondent D  att 
medvetet sära på polska och svenska yrkesarbetare vilket bidrog till utesluten 
integration. Resterande respondenter upplevde att integrationen blev bättre under 
projektets gång med allt färre grupperingar.   
 
Majoriteten av respondenterna valde att dela på de svenska och polska 
yrkesarbetarna så att de inte utförde arbetsmoment tillsammans. Respondent C är 
den ende som blandade svenska och polska yrkesarbetare och upplevde då ett 
positivt resultat med mer flyt. Respondent F ansåg att uppdelningen där de olika 
grupperna av yrkesarbetare tog vid efter varandra inte var önskvärt. Detta bidrog till 
att de skyllde på varandra när det blev något fel, vilket hade kunnat förhindrats 
genom att blanda mer eller hålla isär dem helt och hållet.  
 
 

4.2.3 Kommunikation 
 

Samtliga respondenter ansåg att språket har varit ett hinder för ett bra 
arbetsutförande, då flera av arbetarna enbart kunde polska men det var inte värre 
än att det gick.  Respondent B kände att det blev extra svårt med tanke på det 
branschspecifika språket. Respondent F upplevde att kommunikationen 
underlättades avsevärt då projektets arbetsledare kunde både svenska och polska.  
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Respondent B ansåg att den muntliga kommunikationen mellan de olika grupperna 
av yrkesarbetare ibland löstes ute på plats, medan det i andra fall gick via 
arbetsledningen. Applikationer som översätter språk ansåg respondent C varit ett 
hjälpmedel som bidrog till förbättrad kommunikation. Respondent D nämnde att 
det inte förekom någon kommunikation mellan svenska och polska yrkesarbetare.  
 
Om platscheferna och arbetsledarna ansåg att de svenska yrkesarbetarna lärde sig 
någonting av polackerna så svarade samtliga nej på frågan. Respondent A menade 
dock att svenskarna möjligtvis har tagit till sig av polackernas höga moral gällande 
arbetstider. När frågan ställdes omvänt; ifall de polska yrkesarbetarna har lärt sig 
någonting från de svenska yrkesarbetarna så var de flesta överens om att de hade 
gjort det. Respondent E lyfte fram att de lärde sig hur man jobbar i Sverige och på 
NCC, exempelvis angående fokus på miljön. Vidare ansåg två respondenter att de 
blev bättre på att se hela kedjan av de olika arbetsmomenten och att arbeta mer 
strukturerat.  
 
I det stora hela ansåg samtliga respondenter att samarbetet har fungerat bra, dock 
tyckte respondent D att samarbetet mellan arbetsledning och yrkesarbetare 
fungerat väl men inte mellan de svenska och polska yrkesarbetarna vilket kan bero 
på uppdelningen som gjordes.  
 
Den fortlöpande kommunikationen mellan arbetsledning och yrkesarbetare har 
under projektens  gång främst skett genom diverse möten, där fredagsmöten 
framförts som den vanligaste formen. Informationen förmedlades både via skrift 
och tal. Respondent K upplevde att yrkesarbetarna fått större förståelse och blivit 
mer insatta i projektet genom olika verktyg för visualisering, bland annat en 
whiteboard tavla med post-it lappar och en tv-skärm. Det betraktades som bra med 
involvering och visualisering under mötena istället för att enbart prata. Ett par av 
respondenterna berättade att kommunikationen främst skett genom Montage 
förman. En stor skillnad mellan de svenska och polska yrkesarbetarna ansågs vara 
behovet av att förtydliga och säkerställa att rätt information har gått ut och 
uppfattats av polackerna. Flera av respondenterna nämnde även att det krävdes en 
mer omfattande uppföljning av kommunikationen.  
 
När respondenterna fick frågan ifall de har några svar på förbättringsåtgärder 
gällande kommunikationen så tyckte två av dem att det mest optimala hade varit om 
minst en ur arbetsledningen hade behärskat både svenska och polska. Om det inte 
är möjligt ansåg respondent F att det kan värt att hyra in en tolk för översättning av 
olika material, även om det blir en extra engångskostnad kan det vara värt det i 
längden för att förebygga problem. Respondent E tyckte att det hade underlättat 
med bättre kunskaper i engelska. Respondent H ansåg att det hade varit gynnsamt 
om polackerna kunnat prata lite svenska. Vidare sa respondent D att en blandning 
mellan svenska och polska yrkesarbetare i större utsträckning hade kunnat främja 
kommunikationen sinsemellan. Vidare uttryckte flera av respondenterna att de haft 
någon form av teambuilding utanför arbetstid, vilket upplevts som mycket positivt, 
stärkt gemenskapen i gruppen och underlättat kommunikationen. 
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4.2.4 Säkerhet 
 

Svenska yrkesarbetare  
 
När respondenterna ställdes frågan ifall de svenska yrkesarbetarna använt sig av 
föreskriven skyddsutrustning så svarade de flesta att de använt sig av det även om 
visst slarv förekommit, särskilt gällande skyddsglasögon och fallskydd. Respondent 
D upplevde att svenskarna var sämre än Montage. I fråga om säkerhetsmedvetenhet 
var alla respondenter eniga om att svenskarna har det i sig, respondent F lyfte dock 
fram att de kunde tycka att ledningen varit tjatig som hittat på nya krav gällande 
skyddsutrustning. 
 
Gällande ordning och reda förekom en viss variation i svaren, en del ansåg att det 
var bra medan andra tyckte att det kunde varit bättre, respondent E tyckte att det 
slarvades väl mycket och att det blivit allt sämre med tiden. Respondent K upplevde 
att det var svårare att hålla ordning och städa vid renovering än nyproduktion.  
 
Samtliga av de intervjuade tyckte att svenskarna kunde varit bättre på att anmäla 
tillbud. Svenskarna ansågs veta vad det innebar men det rapporterades ändå inte in 
i alla lägen, ett par respondenter menade att mentaliteten  “det hände ju ingenting” 
fortfarande till viss del lever kvar och att tillbud inte anmäls i onödan. 
 
Information kring säkerhet till de svenska arbetarna skedde främst genom muntlig 
kommunikation via de vanliga mötena men även via anslag och affischer i bodarna. 
Respondent K upplevde att skriftlig information inte var särskilt effektivt utan att 
fredagsmöten och Time out var bra men att det allra bästa var att föra en muntlig 
dialog. 
 
 
Polska yrkesarbetare 
 
Användandet av föreskriven skyddsutrustning från Montages sida ansågs följas, en 
del av respondenterna menade till och med att de var bättre då de hade för vana att 
göra som de blivit tillsagda. Ett par av respondenterna ansåg att det gått bra med 
den personliga skyddsutrustningen men att det varit sämre med användandet av 
den övriga skyddsutrustningen. Generellt sett ansåg respondenterna att polackerna 
hade sämre säkerhetsmedvetenhet än svenskarna och att de var mer benägna att ta 
risker. Respondent F resonerade att de saknade grundläggande förståelse och att de 
använde sig av skyddsutrustning men att de inte alltid förstod varför. Ett par av 
respondenterna tyckte att de polska yrkesarbetarna egentligen var 
säkerhetsmedvetna men att de inte var vana vid att säkerheten skulle gå i första 
hand vilket gjorde att de kunde ta genvägar för att spara tid. De tycktes heller inte 
vara vana vid att säga ifrån när det inte var säkert. Vidare sa respondenterna att 
deras säkerhetsmedvetenhet förbättrades med tiden, skillnaden märktes mellan de 
som hade arbetat för NCC tidigare och de som var här för första gången. 
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Gällande att hålla ordning och reda ansåg majoriteten av respondenterna att de inte 
rått någon större skillnad mellan svenskar och polacker även om en del av dem 
tyckte att man fick tjata lite mer. Några av respondenterna ansåg dock att de var 
sämre och att de inte städade kontinuerligt på eget initiativ. Ett par av 
respondenterna ansåg att polackerna inte var bra på att hålla ordning och reda 
medan de jobbade men när de däremot var färdiga med ett arbetsmoment så såg 
det rent ut. 
 
Att anmälning av tillbud inte skedde var alla respondenterna överens om. Anmälan 
av tillbud fick skötas av arbetsledningen vilket flera av respondenterna uttryckte 
kunde handla om en rädsla och skam om att säga ifrån och få skit för att man själv 
har gjort fel. Ett par av respondenterna upplevde till och med att personalen från 
Montage saknade kunskap om vad tillbud innebar, trots genomgång. 
 
Hur informationen gällande säkerhet spreds till de polska arbetarna skiljde sig inte 
direkt i förhållande till de svenska men respondent C nämnde att Montage gärna 
ville ha informationen skriftligt utöver det muntliga. Ett par av respondenterna 
ansåg att muntlig information var bättre då få verkat vilja läsa skrivet material. 
Vidare ansåg respondent G att bra arbetsberedningar är grunden för god säkerhet. 
Det var dock en utmaning med den polska arbetskraften; dels på grund av 
språkförbistringar så det blev snarare en instruktion än en diskussion som var 
önskvärd och dels på grund av att de var misstänksamma och inte gärna ville 
signera arbetsberedningarna. 
 
 
Projektspecifika säkerhetsfrågor 
 
I fråga om det rått någon skillnad i säkerhetstänket mellan arbetsledningen och 
yrkesarbetarna svarade respondent E att det inte rått någon större skillnad. Ett par 
framförde att de har större säkerhetstänk då de såg helhetsbilden så att säkerheten 
skulle fungera väl för alla aktörer vilket yrkesarbetarna kunde sakna. Respondent C 
har haft inne andra som inte tillhörde projektet, för att påminna arbetarna om 
användning av skyddsutrustning, detta för att inte skapa osämja. Strategin 
upplevdes som gynnsam för projektet.  
 
Gällande säkerhetsbrister inom projektet svarade majoriteten av respondenterna att 
mindre brister har förekommit någon gång under projektets gång gällande både 
personlig skyddsutrustning, skyddsanordningar samt ordning och reda. Några av 
respondenterna angav att mindre olyckor har skett på arbetsplatsen, däremot 
ansågs det inte råda några skillnader i arbetsplatsolyckor mellan de svenska och de 
polska yrkesarbetarna. Två av respondenterna sa att det har rått felaktigt 
handhavande mot arbetsberedningen vid ett tillfälle vilket resulterade i en allvarlig 
olycka, dock utan några personskador. Montage var inblandade men platschefen sa 
att det nödvändigtvis inte behövde ha att något att göra med att det var utländsk 
arbetskraft, då liknande olyckor har hänt vid andra arbetsplatser med enbart 
svenska yrkesarbetare. De polska arbetarna har dock ett annat sätt att arbeta på än 
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svenskar vilket i sin tur har kunnat bidra till oklarheter. Utredningen av olyckan var 
svår då de polska arbetarna hade en ovilja att tala om vad som faktiskt hänt. 
 
När respondenterna ställdes frågan ifall de upplevt några säkerhetsmässiga 
skillnader mellan NCCs egna anställda och UE var samtliga respondenter 
övertygade om att betydande skillnader rått och att det var svårare att få dem att 
använda sig av föreskriven PPE. Respondent F menade att UE i större utsträckning 
saknade helhetsbilden av projektet. Respondent J resonerade kring att anledningen 
kunde varit att NCC har hållit säkerhet väldigt högt på agendan och att insatserna 
har givit resultat. Vidare sa respondenten att eftersom säkerhet kostar pengar kan 
det ha medfört att vissa mindre firmor har tummat på säkerheten. Dock tyckte 
respondent D att det inte varit någon större skillnad i säkerhet då de har använt sig 
av samma stora företag för alla installationsarbeten. Det har inneburit att de 
tillsammans noga gått igenom frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Det upplevdes 
som att de UE som inte varit med när en arbetsberedning gjorts, har fått hållas efter 
mer vilket bidragit till ett sämre säkerhetstänk. 
 
Respondenterna ställdes frågan ifall de har använt sig av samma strukturer och 
ramar oavsett om det gällde svenska eller polska yrkesarbetare, det vill säga 
exempelvis säkerhetsgenomgångar och informativa möten. De flesta svarade att 
strukturerna sett likadana ut men att det ibland har behövts förtydliganden. 
Respondent D däremot berättade att de polska yrkesarbetarna inte deltagit på 
möten utan att all information gått via deras supervisor. Respondent H nämnde att 
en skillnad har varit att det krävts mer efterkontroll av utfört arbete. Hjälpmedlet 
Tysta boken har i enstaka fall delats ut, vidare framgick det inte om den har 
upplevts som hjälpsam. 
 
 
Allmänna säkerhetsåtgärder  
 
En orsak till att arbetsplatsolyckor sker ansåg flera av respondenter vara stress, 
tidsbrist samt “jag ska bara”-mentaliteten. Stressen kan bidra till att det slarvas med 
städning vilket kan resultera i olyckor. Respondent G ansåg att det i en del fall 
saknas bra arbetsberedningar vilket kan resultera i bristande säkerhetstänk och på 
så vis bidra till olyckor. Respondent F upplevde att olyckor oftast inte skett vid de 
stora momenten utan vid mer vardagliga arbetsuppgifter. Farorna syns allt tydligare 
vid stora riskfyllda moment och det utförs en mer strukturerad riskgenomgång. Det 
hade varit gynnsamt att tänka till mer i det vardagliga.  
 
För att förebygga olyckor föreslog majoriteten av respondenterna att gruppen som 
ska utföra ett visst arbetsmoment tar några minuter tillsammans för att prata 
igenom momentet de ska utföra och hur de ska arbeta säkert, innan de sätter igång. 
Likaså ansåg en avgörande faktor vara att det städas och hålls rent på arbetsplatsens 
samt att rätt saker görs i rätt ordning. Respondent D belyste även att det är viktigt 
med en konsekvent attityd gällande säkerhet. 
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I fråga om NCC använt sig av några ytterligare åtgärder specifikt för de utländska 
arbetarna för att de ska kunna arbeta säkert svarade respondenterna att så inte var 
fallet. En fördel med Montage ansågs vara att de polska yrkesarbetarna ska ha 
samma säkerhetsutbildningar som de svenska, till skillnad från UE där det varit 
svårare att kontrollera deras bakgrund. Respondent C nämnde också att NCC tagit 
fram mallar för språk som ska främja att information kring säkerhet når fram. 
 
Health and safetyweek, Awareness day och Time out är åtgärder som NCC har infört 
gällande säkerhet. I fråga om på vilket sätt användandet av dessa har skiljt sig för 
NCC Montage och om det har krävts några omställningar som genererat extra 
arbete svarade respondenterna att de polska yrkesarbetarna alltid har fått medverka 
i samma utsträckning. Respondent G har försökt få Montage att tillämpa Time out 
men upplevde att det inte har anammats. Ett par av respondenterna uttryckte att 
det ibland kunde vara en utmaning, speciellt språkmässigt då exempelvis externa 
företag har kommit och demonstrerat sina produkter, vilket krävt mer tanke och 
planering. Sammantaget har respondent D uttryckt att Montage verkat vara positiva 
och glada över att fått medverkat vilket inte upplevts som självklart i Polen, att hela 
arbetslaget fått vara med. Så det har inte krävts mer än vad det har gett då det 
bidragit till en ökad gemenskap och sammanhållning på arbetsplatsen. 
 
 

4.2.5 Kvalitet och tid 
 
Svenska yrkesarbetare 
 
Arbetsledningen upplevde att felrapporteringen sköttes väl av de svenska 
yrkesarbetarna, de kom och sa till när någonting var sönder eller hade gått fel. 
Egenkontroller var någonting som inte utförts av arbetarna utan det var 
arbetsledningen som fick göra det. Respondent F uttryckte det som att det funnits 
en motsträvighet i att arbetarna skulle ta ett sådant ansvar. Gällande frånvaro ansåg 
respondent F att de unga svenska yrkesarbetarna har högre sjukfrånvaro än de 
äldre. 
 
Polska yrkesarbetare 
 
Angående de polska yrkesarbetarna så har svaren skiljt sig åt gällande 
felrapportering, en del av respondenterna upplevde att det inte var någon större 
skillnad medan andra upplevde att det var det genom att polackerna var mer rädda 
för att rapportera när något gått fel eller sönder. Ett par respondenter 
uppmärksammade att när en maskin gick sönder för polackerna så tog de hellre en 
maskin som inte använts eller växlade med någon annan istället för att rapportera in 
felet. Liksom svenskarna gjorde inte heller polackerna några egenkontroller, utan 
det var arbetsledningen som fick göra det.  
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Respondenterna fick frågan ifall de upplevt någon skillnad i kompetens beroende 
på yrkesgrupp. Samtliga tyckte att det var större variation bland de polska 
yrkesarbetarna än de svenska, en del polacker har beskrivits som oerhört duktiga 
där det fanns önskemål att de skulle stannat kvar medan andra arbetare verkade 
sakna relevant erfarenhet helt och hållet. Ett par av respondenterna har belyst att 
polackerna varit extra duktiga på murbruk, putsning, sten och betong men inte lika 
vana vid att arbeta med trä. Vidare sa ett par av respondenterna att när de polska 
yrkesarbetarna kom hit så sa de att de kunde allt men att det sedan visat sig att så 
inte var fallet för en del av dem. Respondent D ansåg att Montage ibland kunde 
vara för noggranna, de ville så gärna att det skulle bli bra men det kunde ta för lång 
tid. Respondent F tyckte att de var duktigare vid större moment där det fanns 
tydliga ritningar men vid arbetsmoment där det krävdes lite justeringar och där det 
skulle pusslas ihop blev de rädda för att göra fel, svenskarna var i det avseendet mer 
vana vid att ta egna initiativ. Ett par av respondenterna ansåg att de polska 
yrkesarbetarna var smalare kompetensmässigt och mer specialiserade. Exempelvis 
förväntas en svensk betongarbetare kunna både armera, forma och gjuta medan i 
Polen utför arbetarna enbart varje delmoment. Arbetsledningen har upplevt att den 
lista de fått över vad arbetarna kan inte stämt överens med verkligheten, det kunde 
resultera i att det blev skevt fördelat i bemanningen. Det tog ett tag att lära känna 
vilka individer som kan vad men när det väl gjorts så kunde arbetsledningen 
strukturera upp och fördela arbetarna till rätt moment. 
 
Vidare ställdes frågan ifall de upplevt någon skillnad mellan de svenska och polska 
yrkesarbetarna inom kategorierna grundläggning, stomme, tak, stomkomplettering, 
rumskomplettering, i fråga om kvalitet och tid. Ett par nämnde att de inte 
upplevdes någon skillnad gällande de utvändiga arbetsmomenten såsom 
grundläggning, stomme och tak, då kvaliteten var lika bra medan andra upplevde 
att det tog längre tid trots de ansågs jobba på bra. Angående stomkomplettering 
och rumskomplettering tog det i regel längre tid innan de polska yrkesarbetarna 
blev effektiva samt att det kunde upplevas som viss brist i kvaliteten. Enligt 
respondent D kunde det bero på att de generellt var sämre på att planera och 
strukturera samt att de åkte hem var tredje vecka vilket bidrog till att det inte 
skapades någon inarbetning kring varje moment. Ytterligare en orsak till att de 
olika momenten kunde ta längre tid ansåg respondent C kunde bero på att nästan 
varje polack rökte vilket i längden kunde stjäla mycket tid. 
 
Gällande skillnad i frånvaro mellan yrkesarbetarna så upplevde ingen av de 
intervjuade personerna någon större skillnad mellan de svenska och polska 
yrkesarbetarna. Respondent F menade att de som var anställda av Montage ofta gick 
till arbetet även om de har känt sig lite sjuka.  
 
 
Fördelar med NCC Montage 
 
Flera av respondenterna ansåg att en stor fördel med NCC Montage var att det alltid 
finns tillgänglig arbetskraft att tillgå vid rådande högkonjunktur. Respondent C 
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berättade att tidigare när de använde sig av externa bemanningsföretag var det 
sämre och ansåg att det nu vara en klar fördel med NCC Montage. Flera av 
respondenterna såg också ljust på framtiden då det på sikt kan skapas en 
uppföljning av yrkesarbetarna så att kompetensen utvecklas och stärks inom 
företaget, därmed säkerställs att god kompetens inom bemanningsföretaget. En del 
av respondenterna ansåg även att det är bra att ha bemanningen in-house då de kan 
lära sig att arbeta på rätt sätt. Respondent F upplevde också att det har varit 
fördelaktigt då de har samma säkerhetsutbildningar som de anställda i Sverige samt 
att lagar och regler följs. Vidare underlättar det för de personer som skriver avtal då 
de inte behöver lägga resurser på att göra bakgrundskontroller som kan behövas vid 
användning av externa firmor samt att pengarna hålls inom koncernen. Vidare 
bekräftade flera respondenter att de polska yrkesarbetarna utvecklades över tiden, 
de blev allt mer öppna, vågade mer, lärde sig om arbetskulturen här och 
anammande hur NCC arbetar. Ju längre tid de varit här desto bättre har det verkat 
gå. Flera av respondenterna trodde att om samma yrkesarbetare från Montage 
återkommer så kommer det att underlätta, då känner de till sina roller och hur det 
fungerar. Utvecklas en bra kärntrupp inom NCC Montage så trodde flera av 
respondenterna att det kan bidra till en god konkurrensfördel. 
 
 
Utvecklingsområden 
 
Respondent G ansåg att utmaningarna med NCC Montage har varit att de vuxit för 
fort och på så vis brustit i kvalitet och kompetenssäkring. Vidare sa respondenten 
att kvaliteten på de polska yrkesarbetarna måste vara god, erhålls inte tillräcklig 
kompetens är det bättre att inte skicka några alls då det är svårt att vända ett dåligt 
rykte. En annan problematik som kan ställa till det i planeringen och utförandet är 
ruljangsen på yrkesarbetarna och att de vill arbeta längre arbetsdagar, något som 
inte visat sig vara så effektivt. Respondenten kunde känna sig lite pressad i den 
situationen med tanke på löneskillnaderna i förhållande till Stockholm, hade inte 
yrkesarbetarna fått jobba 10 timmar per dag hade de inte velat vara här.  
 
Samtliga respondenter svarade att de inte har gått igenom några förberedande 
utbildningar som handlat om att leda utländsk arbetskraft men att majoriteten av 
dem ansåg att någon form av genomgång hade varit bra. En del av respondenterna 
lyfte fram att det hade varit bra att gå igenom kulturskillnader och få någon 
broschyr i vad för skillnader som råder, exempelvis “tänk på det här…”. Det hade 
även varit bra om polackerna fick en genomgång innan de kom hit i hur det skiljer 
sig mellan Polen och Sverige, att i Sverige är det inte så toppstyrt utan att det går 
att prata med varandra och det uppmuntras att komma med egna förslag samt idéer. 
Vidare är en skillnad att i Sverige hänger man inte ut någon vid olyckor, 
olycksrapporterna skrivs inte med personnamn. Det är något som polackerna tror 
sker och blir därför rädda för att bli avskedade om de rapporterar in. Respondent D 
nämnde att det hade varit bra med erfarenhetsåterföring inom arbetsledningen i 
fråga om att leda utländsk arbetskraft. Respondent E sa att det hade varit bra med 
någon förberedande språkkurs, just med tanke på facktermerna.  
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5 Analys 
  
I detta avsnitt följer en analys av resultatet från intervjuerna där varje kategori redogörs 
var för sig. Analysen präglas av författarnas egna tankar och reflektioner kring 
respondenternas svar.  
 

5.1 Respondenter och projekt 
 
Författarna upplevde att svaren har skiljt sig åt mellan platschefer och arbetsledare. 
Det kan berott på flera faktorer såsom att platschefer har en mer övergripande bild 
av verksamheten och hur den har drivits samt att de har mer administrativa 
arbetsuppgifter. Det kan ha gjort att deras svar varit mer utvecklade och 
nyanserade. Arbetsledarna är de som varit ute på byggarbetsplatsen och har således 
mött de mer vardagliga bekymren som platscheferna kanske inte alltid får ta del av. 
Författarna kunde se en koppling mellan respondenternas ålder i förhållande till 
deras språkkunskaper, de som var äldre kände sig i regel mer osäkra på det 
engelska språket. Ytterligare ett gemensamt drag hos de som var äldre var att de 
inte genomgått någon högre utbildning för att arbeta inom sin roll, utan ofta börjat 
sin karriär som yrkesarbetare.  
 
Författarna har upplevt en skillnad i hur de polska yrkesarbetarna har integrerats i 
projekten. På samtliga projekt i Halland har arbetsledningen försökt att integrera 
de polska yrkesarbetarna med de svenska, till skillnad från projekten i Skåne där 
ledningen aktivt valde att hålla isär de svenska och polska arbetarna. Effekten av det 
har varit mer eller mindre polarisering men vidare konsekvenser har inte 
framkommit i studien. Ytterligare en skillnad som har observerats var att i de större 
projekten har det varit en supervisor från Montage sida, någonting som i de flesta 
fall inte verkat fungera så bra. Att istället använda en förman verkar ha upplevts 
mer positivt och utan de komplikationer som har uppstått med en supervisor. 
Författarna tror att svårigheterna med en supervisor kan berott på kulturskillnader 
mellan Polen och Sverige där förhållningssättet mellan arbetsledning och 
yrkesarbetare verkat markant skilja sig åt. I Polen är det ett betydligt större mått av 
hierarki, så när en supervisor kommer till Sverige och ska leda de polska 
yrkesarbetarna i samarbete med den svenska arbetsledningen uppstår det 
konflikter. Då även supervisorn varit ansvarig för kommunikationen mellan ledning 
och arbetare finns risken att denne vinklat budskapet så att det stämt överens med 
vad han eller hon tyckt, istället för att återge det som faktiskt har sagts. 
 

5.2 Kulturella skillnader 
 
I fråga om relationen mellan arbetsledningen och yrkesarbetarna uppmärksammade 
författarna avsevärda skillnader där de svenska arbetarna tycktes se sig som en del 
av ett lag där yrkesrollerna snarare handlat om arbetsuppgifter än rang, medan 
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polackernas känsla för hierarki fått till följd att de inte vågat ifrågasätta 
arbetsledningens beslut eller komma egna inspel. Vidare kan det även resulterat i 
en lägre grad av självständighet och initiativtagande som bidragit till att de enbart 
har gjort som de blivit tillsagda och därmed minskat risken för att göra fel. Oron för 
att göra fel kan grundat sig i rädslan att förlora sin anställning. Samtliga 
respondenter antydde dock att självständigheten hos polackerna blev allt bättre 
med tiden vilket visat på att de anpassat sig till den svenska arbetskulturen allt mer 
och det bör således gynna företaget på sikt. Författarna uppmärksammade att 
paradoxalt nog berättade flera av respondenterna om scenarion där de polska 
yrkesarbetarna kommit med egna idéer och lösningar som inte var godtagbara. Den 
problematik som författarna kunnat se är att arbetsledningen velat att Montage ska 
komma med egna initiativ men när de väl gjort det har det blivit fel, vilket kunnat 
bidra till att arbetsledningen upplevt att de behöver kontrollera dem mer och det 
har i sin tur sänkt polackernas motivation till att ta egna initiativ. För att förebygga 
problematiken är det av betydelse att polackerna uppmuntras till att komma med 
egna förslag och idéer men samtidigt förstå vikten av att det måste förankras med 
arbetsledningen. 
 
Författarna fick intrycket att både de svenska- och polska yrkesarbetarna saknade 
helhetsbilden men av olika orsaker. Ett sätt att öka förståelsen av helhetsbilden för 
såväl de svenska som de polska yrkesarbetarna är att arbetsledningen i ett tidigt 
skede går igenom projektet med arbetarna samt följer upp fortlöpande, gärna 
genom att använda visualiseringsverktyg.  
 
Hur väl de polska yrkesarbetarna integrerades i projekten skilde sig åt men 
författarna observerade att ett gemensamt drag som haft en positiv inverkan var 
teambuilding utanför arbetstid, då arbetarna fått umgås tillsammans under andra 
förhållanden. 
 
Under intervjuerna framkom det att problem har kunnat uppstå när svenska 
respektive polska arbetare tar vid efter varandras arbetsmoment. För att råda bot på 
problemet bör således antingen en blandning av de olika arbetarna göras alternativt 
helt och hållet hålla isär dem. Författarna bedömer dock strategin att helt och hållet 
hålla isär dem inte är gynnsamt på lång sikt i fråga om integration, utveckling och 
polackernas förmåga att anamma den svenska arbetskulturen.  
 
Sammanfattningsvis upplever författarna att de kulturella skillnaderna ligger till 
grund för en hel del av befintlig problematik, även inom kommunikation, säkerhet 
samt kvalitet och tid. Genom att båda parter utvecklar en grundläggande förståelse 
för skillnaderna kan problematik förebyggas och mer interaktion mellan svenskar 
och polacker är gynnsamt för projektens genomförande.  
 
 



33 
 

5.3 Kommunikation  
 
Då samtliga respondenter var eniga i att det branschspecifika språket var en 
komplikation anser författarna att det är av intresse att inrätta förebyggande 
åtgärder. Flera av arbetsledarna och platscheferna kände en viss osäkerhet i att 
uttrycka sig på engelska och många av de polska arbetarna hade inga kunskaper i 
engelska överhuvudtaget, åtminstone inte som de gav sken av. Ett alternativ skulle 
kunna vara att ta fram en handbok med det branschspecifika språket på svenska, 
polska samt engelska. En stor fördel är även om någon i arbetsledningen behärskar 
både polska och svenska men då det sällan går att tillgodose kan det vara gynnsamt 
att hyra in en tolk för översättning av dokument.  
 
Den fortlöpande kommunikationen till de polska arbetarna under projektens gång 
skedde främst genom Montage supervisor respektive förman. Författarna anser då 
att risken finns att denne uppfattar budskapet på ett annat vis än vad som menades 
och det kan således skapa missförstånd och komplikationer. Utifrån intervjuerna 
har det inte framkommit om arbetsledningen använt sig av något 
visualiseringsverktyg vid projekt som varit bemannade med Montage. Om så inte är 
fallet så bedömer författarna att det hade varit gynnsamt för att öka förståelsen 
kring projekten för de polska yrkesarbetarna, då det visat sig fördelaktigt i projekt 
bemannade med svenska yrkesarbetare. 
 
Sammanfattningsvis utgör kommunikationen en stor utmaning vid användandet av 
utländska arbetskraft där språkbarriären är framträdande. Genom användande av 
mellanhänder sätter det stora krav på dennes kommunikativa kompetens.  
 

5.4 Säkerhet  
 
Att polackerna ansågs något bättre på att använda sig av rätt PPE än svenskarna 
anser författarna kan berott på att polska yrkesarbetare i större utsträckning gör 
som de blir tillsagda utan att fundera på varför. Gällande säkerhetsmedvetenhet 
tolkade författarna att de polska arbetarna inte verkade vara vana vid att säkerheten 
kommer i första hand, att de faktiskt får stanna upp arbetet om det inte anses säkert 
och säga ifrån när det känns riskfyllt. Istället verkar de i vissa lägen ta genvägar för 
att spara tid, säkerheten får komma i andra hand i mån om tid. Montage går igenom 
samma säkerhetsutbildningar som de svenska arbetarna men det framgår dock inte 
hur väl de utbildningarna framför att säkerheten står högst på agendan i Sverige, 
det är något författarna anser skulle kunna förtydligas mer för de polska arbetarna, 
så att de får med sig mentaliteten att säkerheten går i första hand. Resultatet från 
intervjuerna visade på att några av projekten haft mindre olyckor men att det inte 
rådde någon skillnad mellan de svenska och polska yrkesarbetarna. Författarna tror 
att det kan vara en av de positiva effekterna med insourcing i och med att 
yrkesarbetarna får samma förutsättningar gällande säkerhetsutbildningar.  
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Att det krävdes mer tjat på Montage för att de skulle hålla ordning och reda tror 
författarna kan berott på att i Sverige och i synnerhet NCC har man kommit väldigt 
långt gällande säkerhet, där snubbling har uppmärksammats som en stor orsak till 
olyckor. Därför bör arbetsledningen i varje projekt tydligt gå igenom med Montage 
vilka krav som ställs gällande städning. Eftersom polackerna verkade sakna 
förståelse för vad ett tillbud innebär anser författarna att det är viktigt att försäkra 
sig om att polackerna förstått dess innebörd, att det inte rapporteras med 
personnamn och att det inte handlar om att hänga ut någon utan att det enbart är 
en säkerhetsåtgärd för att förebygga framtida olyckor.    
 
I fråga om det varit någon skillnad gällande säkerhet mellan NCCs anställda och UE 
svarade samtliga respondenter att så varit fallet. Det visade sig dock vara mindre 
skillnad vid användning av större etablerade UE där de medverkat vid 
arbetsberedningar. Detta anser författarna visat på att när det kommer till 
säkerhetsfrågor är det mest gynnsamt att använda sig av stora etablerade företag just 
för att de i regel har ett mer omfattande säkerhetstänk än små företag.  
 
Flera av respondenterna ansåg att de bästa sätten att förebygga olyckor har varit att 
innan varje arbetsmoment prata igenom vilka risker som kan tänkas förekomma och 
att aldrig tumma på säkerheten genom att ha en konsekvent säkerhets attityd. 
Författarna upplever att det skiljer sig till viss del mellan arbetsplatser i hur man 
går tillväga angående att prata igenom arbetsutförandet innan start, även om de 
flesta verkar göra det i någon form. Därför föreslår författarna att en enhetlig policy 
tas fram inom företaget som handlar om att de yrkesarbetare som ska utföra ett visst 
moment tillsammans stannar upp och pratar igenom vad som ska göras och vilka 
risker som kan förekomma.  
 
Sammanfattningsvis bedömer författarna att säkerheten inte uppfattats som ett 
problemområde vid användandet av NCC Montage, vilket stärker fördelen med 
strategin insourcing. Även om de polska yrkesarbetarna inte alltid verkat förstå den 
grundläggande orsaken till säkerhetsföreskrifterna utan snarare gjort som de blivit 
tillsagda. Det tror författarna dock kommer att utvecklas med tiden ju längre de 
arbetar i Sverige.  
 

5.5 Kvalitet och tid 
 
I resultatet framkom att de polska yrkesarbetarna var sämre på felrapportering, det 
tror författarna kan bero på kulturella skillnader där de är rädda för att de ska 
drabbas personligen. 
 
Författarna uppfattade att arbetsledningen ansåg att det var stor variation gällande 
de polska yrkesarbetarnas kompetens, då en del var mycket duktiga medan andra 
inte verkade ha snickrat överhuvudtaget tidigare. Vidare upplevdes de vara smalare 
i sitt kunskapsområde och således mer specialiserade på särskilda moment. Att 
situationen har sett ut så här anar författarna kan ligga i att det brustit någonstans i 



35 
 

rekryteringsprocessen, tillräcklig bakgrundskontroll angående vad respektive 
yrkesarbetare kan har kanske inte gjorts. Dessutom verkar arbetsspecifikationen 
inom yrkesrollerna skilja sig åt mellan Sverige och Polen, en betongarbetare i 
Sverige utför fler moment än en betongarbetare i Polen, så när en blivande 
arbetstagare söker tjänsten i Polen kanske denne inte vet vad det kommer att 
innebära i Sverige. Att polackerna överlag är mer specialiserade än svenskarna kan 
ha bidragit till att kvaliteten vid utförandet har brustit vid arbetsmoment där mer 
breddad kompetens har krävts.  
 
Utifrån intervjuerna har författarna kunnat se att det har ställts mer krav på 
planeringen då de polska yrkesarbetarna periodvis åkte hem. Det har inneburit att 
yrkesarbetarna inte fick samma inarbetning som de hade fått om de var på plats 
hela tiden. Vid planering av bemanning inför ett projekt anser författarna därav att 
det är av betydelse att ha i åtanke att de utländska arbetarna kommer att åka hem. 
Vid projekt som anses mer unika och komplexa, där momenten är mer 
specialanpassade är det mindre lämpligt med arbetare som byts ut och är borta 
längre perioder. Däremot vid projekt där standardiserade arbetsuppgifter utförs 
påverkar det inte i samma utsträckning då momenten görs oftare. Analysen 
bekräftades genom respondenternas upplevelser från mer eller mindre komplexa 
projekt. Vidare är det geografiska läget en aspekt att ha i åtanke, då det är svårare 
för de polska arbetarna att åka hem om de befinner sig i norra Sverige jämfört med 
södra Sverige.  
 
Överlag var författarnas intryck från intervjuerna att respondenterna hade en 
positiv syn på användandet av NCC Montage och att de hellre arbetade med dem än 
med externa bemanningsföretag. En fördel som författarna ser med ett internt 
bemanningsföretag är att ledningen vet vad yrkesarbetarna har genomgått för 
säkerhetsutbildningar innan de kommer till projektet, till skillnad mot ett externt 
företag då det är svårare att säkerställa. Eftersom NCC Montage inte existerat så 
länge finns det utvecklingspotential för säkerställning av kompetens och 
uppföljning av yrkesarbetarna.  
 
Under intervjuerna framkom det att ingen av respondenterna hade gått igenom 
några förberedande utbildningar angående ledning av utländsk arbetskraft. 
Författarna anser att det vore gynnsamt om en broschyr eller enklare utbildning 
gällande kulturskillnader togs fram för arbetsledningen respektive de polska 
yrkesarbetarna för att främja samarbetet och förebygga missförstånd. Vidare vore 
det fördelaktigt med ett dokument gällande erfarenhetsåterföring från arbetsledare 
och platschefer som tidigare drivit projekt med NCC Montage.  
 
Sammanfattningsvis uppfattar författarna att de polska yrkesarbetarna är mer 
specialiserade och således smalare i kompetens än svenskarna, vilket verkar ha varit 
ett problem då alla parter inte varit införstådda i det. Genom att ha Montage 
insourcat tror författarna dock att den problematiken kommer att förbättras med 
tiden. 
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6 Diskussion  
 
Nedan följer en diskussion mellan analysen av resultatet och den teoretiska referensramen. 
Samband och kontraster lyfts fram för vidare resonemang.  
 

6.1 Kulturella skillnader 
 
I tidigare studier, däribland Hofstede, beskrivs den tydliga skillnaden i hierarki 
mellan svensk respektive polsk kultur. I Polen är det ett större mått av maktdistans 
och yrkesarbetare hyser stor respekt för auktoritet, order ifrågasätts inte utan de gör 
som de blir tillsagda. Den kulturella skillnaden bekräftades i den här studien där 
arbetsledningen upplevde stor skillnad mellan de svenska och de polska 
yrkesarbetarna i fråga om förhållningssätt mot arbetsledningen. Polackerna 
ifrågasatte inte beslut och kom sällan med egna förslag, vilket tros bero på rädsla 
för att riskera sin anställning. Graden av självständighet och initiativtagande 
upplevdes i de flesta fallen som låg men samtidigt ansågs de jobba på hårt med hög 
arbetsmoral, något som också nämns som karaktäristiskt i tidigare forskning. Det 
var dock något som förbättrades med tiden ju längre de hade arbetat i Sverige vilket 
kan ses som en positiv effekt av inscourcing. Tidigare studier belyser även att 
beroende på arbetsmoment kan den svenska eller polska mentaliteten vara 
fördelaktig, vid uppgifter där det krävs självständigt tänkande, god planering och 
självständiga beslut gynnas arbetet av den svenska attityden medan vid moment där 
hårt arbete och lågt ifrågasättande väger tyngre är den polska inställningen bra. 
 
Sammanfattningsvis utgörs de kulturella skillnaderna främst av ländernas olikheter 
gällande hierarki vilket får till följd att förhållandet mellan arbetsledning och 
yrkesarbetare skiljer sig åt.  
 

6.2 Kommunikation 
  

Tidigare forskning belyser att en självklar orsak till kommunikationssvårigheter är 
bristande språkkunskaper men även olika kommunikativa beteendemönster kan 
skilja sig åt i olika kulturer, om det är skriftlig eller muntlig kommunikation som 
föredras. Språksvårigheter kan bidra till att den utländska arbetskraften har svårt 
att förstå verksamheten i sin helhet. Att språket och förmågan att kommunicera är 
ett stort hinder bekräftas i studien av samtliga personer och speciellt svårt anses det 
vara gällande det branschspecifika språket. Respondenterna önskar att både deras 
och polackernas språkkunskaper varit bättre så att samarbetet hade fungerat lite 
smidigare. En förbättringsåtgärd är att ta fram en handbok gällande det 
branschspecifika språket på både engelska, svenska och polska. Den fortlöpande 
kommunikationen mellan arbetsledningen och de polska yrkesarbetarna sker 
främst genom en supervisor eller förman från Montage. Det medför att det är lätt 
hänt att arbetarna nås av fel information då den översätts från ett språk till ett annat 
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genom en förman eller supervisor. Det gör att arbetsledningen känner att det finns 
behov av ytterligare uppföljning och kontroll för att säkerställa att yrkesarbetarna 
gör rätt saker. 
 
Tidigare studier beskriver också hur informationen förmedlas i de olika länderna 
och hur de skiljer sig åt. I Sverige är möten en väl etablerad metod för utbyte av 
information och beslut medan polacker i större utsträckning föredrar skriftlig 
information. Den här studien visar däremot att fredagsmöten är den mest 
förekommande strategiska metoden för kommunikation till både svenska och 
polska yrkesarbetare. Mötena hålls främst muntligen med någon form av 
översättning för de polska arbetarna. Att polacker föredrar att få informationen 
skriftligen stämmer således inte enligt den här studien då flera respondenter 
upplever att de inte läser den ändå, utan muntlig kommunikation har ansetts bättre. 
 
Sammanfattningsvis anses språkbarriären vara ett stort hinder med utländsk 
arbetskraft. Trots det lyfts muntlig kommunikation fram som det mest vanliga för 
informationsspridning i den här studien.  
    

6.3 Säkerhet  
 

I tidigare studier visar det sig att utländsk arbetskraft generellt utsätts för fler 
arbetsplatsolyckor än de lokala arbetarna. Orsakerna beskrivs bero på att de 
utländska arbetarna inte har samma förutsättningar, såsom exempelvis lämplig 
utbildning. Den här studiens resultat stämmer däremot inte överens med tidigare 
forskning. Antal arbetsplatsolyckor skiljde sig inte åt mellan de svenska respektive 
de polska yrkesarbetarna. Anledningen till varför den här studien skiljer sig åt mot 
föregående forskning tror författarna till stor del beror på att NCC Montage är 
insourcad utländsk arbetskraft, de har alltså gått igenom samma 
säkerhetsutbildningar som de svenska yrkesarbetarna och präglas av företagets 
inställningar och policys. Vid studier där den utländska arbetskraften är extern blir 
således kontexten en annan. Under intervjuerna ställdes respondenterna frågan ifall 
de upplevde att UE var mindre säkerhetsmedvetna och där var samtliga överens om 
att så var fallet. Det förklarades bland annat genom att de inte genomgått samma 
säkerhetsutbildningar och troligtvis inte har säkerhet lika högt på agendan. Det 
gällde både svenska samt utländska UE. Med det i beaktning tror författarna att 
bristande säkerhetstänk samt högre risk för arbetsplatsolyckor inte främst har att 
göra med att arbetskraften är utländsk (som det har antytts i tidigare studier) utan 
på grund av att arbetskraften är extern, det resulterar i att de inte genomgår samma 
utbildningar och har således inte samma inställning till säkerhet som 
huvudentreprenören i fråga. De kulturella skillnaderna gör sig dock ändå påminda 
och i studien framgick de att de polska yrkesarbetarna har en ovana vid att 
säkerheten prioriteras så högt och alltid ska komma i första hand. Där finns det mer 
att utveckla så att även de polska yrkesarbetarna känner sig bekväma vid att säga 
ifrån vid riskfyllt arbete utan att känna en osäkerhet att ifrågasätta. Författarna 
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bedömer dock att ju längre de arbetar på svenska projekt desto mer anammar de 
rådande svenska normer, något som ytterligare belyser fördelen med insourcing.  
 
Ytterligare en problematik som framförts i tidigare studier är svårigheterna med att 
nå ut med säkerhetsinformation på grund av språkförbistringar. Det upplevdes inte 
vara ett problemområde i den här studien. Respondenterna uttryckte att språket 
kunde vara en utmaning i andra situationer men inte just i fråga om säkerhet utan 
de polska yrkesarbetarna upplevdes förstå vad som förväntas angående säkerhet. 
Det kan bero på att de får sin säkerhetsutbildning i Polen innan de kommer till 
Sverige samt att NCC visualiserar med tydliga skyltar som illustrerar vad som 
förväntas gällande föreskriven PPE. Bilder och visualisering är något som benämns 
av föregående forskare som en bra strategi för att nå ut med viktig information. I 
tidigare studier beskrivs “Tysta boken” som ett användbart hjälpmedel för utländsk 
arbetskraft. Det dementeras i den här studien då ingen av respondenterna har 
uppfattat den som nödvändig och hjälpsam. De flesta hade inte använt den alls 
medan andra hade delat ut den men inte uppfattat om den kommit till nytta.  
 
Sammanfattningsvis antyder tidigare studier att säkerheten är ett problem med 
utländsk arbetskraft. I den här studien däremot är så inte fallet vilket är en positiv 
effekt av insourcing.   
 

6.4 Kvalitet och tid 
 
Tidigare forskning visar på att kulturella skillnader även kan påverka utförandet av 
ett arbete. Hur svenskar respektive polacker ser på resultat är en skillnad som 
påverkas av kulturen. Svenskarna fokuserar på att hålla angivna tider medan 
polackerna är mer resultatfokuserade där kvaliteten på utfört arbete är viktigare än 
att hålla tiden. Detta bekräftas av resultatet från intervjuerna där polackernas 
kvalitet på utförda arbeten ses som god men tar ofta längre tid. Det gäller även 
moment som de är mer vana vid, såsom betongarbeten. 
 
Tidigare studier lyfter också fram att de polska arbetarna anses mer rädda för att 
göra fel och inte heller ifrågasätter en högre maktdistans, även om de ser 
uppenbara fel. Flera av respondenterna bekräftar att så fortfarande är fallet. 
Exempelvis gällande felrapportering så anmäler svenskarna i större utsträckning fel 
på maskiner eller andra fel som påverkar byggnationen än polackerna vilket 
författarna tror kan bero på just rädslan av att ifrågasätta en högre maktdistans. 
Dock anser samtliga respondenter att yrkesarbetarna utvecklades med tiden och 
anpassades mer och mer efter det svenska arbetssättet vilket medför att insourcing 
på lång sikt gynnar fallföretaget. 
 
Tidigare forskning belyser även att en snickares fokusområde i Polen ligger på att 
bygga skalet till huset. När det sedan kommer till arbetsuppgifter såsom montering 
av inredning görs det av specialiserade externa firmor. I Sverige ser situationen 
annorlunda ut, där förväntas snickare kunna utföra både skalet såväl som inre 
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monteringsarbeten. I resultatet från intervjuerna nämner flera  av respondenterna 
att det är stor skillnad gällande kvalitet på de “tunga” jobben så som tak, stomme 
och grundläggning gentemot de “lättare” jobben så som stomkomplettering och 
rumskomplettering, vilket kan bero på att en “vanlig” snickare i Polen inte förväntas 
kunna utföra invändiga arbeten. 
 
Sammanfattningsvis leder de kulturella skillnaderna i förlängningen till att 
resultatet påverkas i fråga om kvalitet och tid. Vidare påverkas det även av 
yrkesarbetarnas bakgrund i kompetens där yrkesrollens innebörd skiljer sig åt 
mellan länderna. 
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7 Slutsatser, förbättringsåtgärder & fortsatta studier  
 
I detta avsnittet följer en resumé kring de mest framträdande faktorer vilka framkommit 
från studien. Vidare redogörs en lista på förbättringsåtgärder och slutligen redovisas 
författarnas förslag till fortsatta studier.  
 
 

7.1 Slutsatser 
 
Studien har resulterat i att författarna kommit fram till ett flertal faktorer inom de 
olika kategorierna som anses vara av särskild vikt att belysa och förklara i avseende 
på studiens syfte och mål. I tabellens vänstra kolumn framkommer vilka dessa 
faktorer är och den översta raden representerar studiens frågeställning. Tabellen är 
indelad i studiens fyra kategorier och kolumnerna visar förhållandet mellan de 
framträdande faktorerna och frågeställningen. För utförligare beskrivning av 
faktorerna se bilaga 3. 
 
 

TABELL 2. Relation mellan identifierade områden och frågeställningen. 

 Vad kan det finnas för 
problematik med 
utländsk arbetskraft? 

Vilka fördelar kan insourcing 
ha medfört till fallföretaget? 

Vilka typer av insatser kan 
implementeras för att 
förebygga den eventuella 
problematiken? 

Kulturella skillnader    

Supervisor Olika ledarskapsstilar 
mellan SWE/POL → 
samarbetsproblem 

 Istället för supervisor,  använda 
sig av en förman 

Hierarki  Barriär mellan POL-
arbetarna och AL 

Minskat mått av maktdistans 
med tiden 

Ta fram en broschyr om 
kulturella skillnader 

Självständighet Lägre grad än SWE-arbetare POL-arbetarna blir mer 
självständiga med tiden 

 

Egna idéer Felaktiga lösningar → 
följer ej SWE praxis 

 God kommunikation → POL 
förstå förankring av idéer hos 
AL 

Grupperingar 
SWE/POL 

Polarisering på arb.plats, 
bristande integration  

 Främjas genom Teambuilding 
→ Bättre samarbete, ökad 
integration 

Kommunikation    

Helhetsbild POL saknar helhetsbilden 
över projekten 

 Visualiseringsverktyg & 3D 
modeller 

Språkbarriär Ingen parts modersmål → 
problem i synnerhet med 
branschspecifika språket 

 Ta fram handbok med 
branschspecifika ord på 
SWE/POL/ENG 
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 Vad kan det finnas för 
problematik med 
utländsk arbetskraft? 

Vilka fördelar kan insourcing 
ha medfört till fallföretaget? 

Vilka typer av insatser kan 
implementeras för att 
förebygga den eventuella 
problematiken? 

Säkerhet    

Säkerheten först Ovana att säkerhet 
prioriteras högst 

  

Säkerhets- 
medvetenhet 

 Ökat med tiden ju längre POL 
arbetar i Sverige. 

 

Tillbud POL saknar förståelse  Försäkra att POL förstår 
innebörden 

Olycksstatistik  Ingen uppenbar skillnad mellan 
SWE/POL 

 

Säkerhetsutbildning  Garanti att POL genomgår 
samma utbildningar som SWE 

 

Kvalitet och tid    

Felrapportering Rädsla för att rapportera fel   

Kompetens Varierande & bristande 
kompetens av POL-arbetare 

På sikt säkerställa kompetens & 
utveckla en kärntrupp 

Se över & förbättra 
rekryteringsprocessen 

Typ av projekt POL-arbetare mindre 
lämpade vid komplexa 
projekt 

 1:a hand använda POL-arbetare 
vid standardiserade projekt 

Intern arbetskraft 
hellre än extern 

 Tillgång till arbetskraft, 
SWE/POL samma 
utbildningar, förenklar avtal, 
POL utvecklas med tiden 

 

Förberedande 
utbildningar 

AL saknar ibland kunskap 
om att leda projekt med 
POL 

 Ta del av broschyr om kulturella 
skillnader & kvalitetssäkra 
erfarenhetsåterföringen från AL 

  
 
All problematik med utländsk arbetskraft grundar sig i kulturella skillnader och 
språkliga barriärer som sedan får olika påföljder inom andra kategorier, exempelvis 
kvalitet. Den övergripande fördelen som insourcing bidragit med till fallföretaget är 
att det blir betydligt enklare att utbilda, upplysa och forma de polska yrkesarbetarna 
efter företagets policys gentemot om arbetskraften varit extern. Det ger en 
kontinuitet med den anställde som bättre möjliggör utveckling och styrning men 
även ett utjämnande av de kulturella skillnaderna. Vidare framkom det tydligt att 
den problematik som upplevdes med den polska arbetskraften blev bättre med 
tiden ju längre de fick arbeta inom företaget på projekt i Sverige. De insatser som 
kan implementeras för att förebygga problematiken handlar till stor del om 
upplysning och utbildning i vad för skillnader som föreligger mellan länderna.   
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7.2 Förbättringsåtgärder 
 
Nedan följer de förslag på förbättringsåtgärder som framkommit av studien.  
 

❖ Broschyr om kulturella skillnader mellan Sverige och Polen gällande 
bl.a.; 
- Hierarki 
- Initiativtagande 
- Säkerheten i första hand 

❖ Handbok gällande det branschspecifika språket på svenska, polska 
och engelska. 

❖ Säkerställa erfarenhetsåterföring inom arbetsledningen.  
❖ Hyra in tolk för översättning av väsentliga dokument. 
❖ Implementera visualiseringsverktyg i utförandefasen. 
❖ Införa enhetlig säkerhetspolicy inom företaget gällande att tänka till 

och prata ihop sig innan utförandet av ett arbetsmoment. 
❖ Införa obligatorisk teambuilding i varje projekt. 
❖ Förklara grundläggande syftet med tillbud för Montage. 
❖ I största möjliga mån undvika att svenskar och polacker tar vid efter 

varandras arbetsmoment. 
❖ I första hand bemanna med Montage till standardiserade projekt och 

undvika användandet vid komplexa projekt.  
❖ Se över användandet av supervisor. 
❖ Förbättra rekryteringsprocessen genom; 

- grundligare bakgrundskontroll av kompetens 
- se över skillnader i innebörd av yrkesroll mellan Sverige och Polen. 

 

7.3 Förslag till fortsatta studier 
 
Då användandet av den utländska arbetskraften troligen kommer att fortsätta 
framöver anser författarna att det är av intresse att vidare utreda strategin. I och 
med att den här studien är utförd utifrån perspektivet från arbetsledningen på NCC 
i Sverige är det av intresse att undersöka de polska yrkesarbetarnas synvinkel; hur 
de upplever sin anställning, om de tycker att det är bättre att arbeta inom ett 
insourcat bemanningsföretag och om de anser det finnas områden som behöver 
utvecklas. Då begränsningarna i den här studien har varit tid och antal deltagande 
respondenter föreslår författarna att mer omfattande studier utförs, där en 
jämförelse görs mellan olika företag för att undersöka hur arbetet med utländsk 
arbetskraft skiljer sig åt. Inför den här studien upplevdes befintlig teori med 
avseende på insourcing inom byggsektorn vara begränsad, därav föreslås mer 
studier kring vad för effekter insourcing kan innebära, där en jämförelse görs med 
UE för att klargöra vilka problemområden som kan byggas bort genom att ha ett 
eget bemanningsföretag.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuenkät  
 
 
 



 1 

 
Personliga frågor 

1. Vad har du för roll inom företaget?  
2. Hur gammal är du? 
3. Hur länge har du varit anställd på NCC?  
4. Hur många år har du arbetat i din yrkesroll? 
5. Vad har du för tidigare erfarenheter inom branschen?  
6. Vad för erfarenheter har du från utländsk arbetskraft?  
7. Vilka språk behärskar du i tal och skrift?  
8. Har du genomgått några förberedande utbildningar som är riktade mot att leda 

projekt med utländsk arbetskraft?  
 

Projektspecifika frågor 
 

9. Vad var det för typ av projekt?  
 

10. Hur många yrkesarbetare från NCC var verksamma på byggarbetsplatsen?  
 

11. Hur stor andel utgjorde NCC Montage och under vilken period i projektet 
användes de? 

 
Kulturella skillnader 

 
12. Hur upplever du de svenska yrkesarbetarnas; 

- arbetsmoral? 
- relation till platschefer och arbetsledare?  
- självständighet? 
- initiativtagande?  
- ansvarsfullhet angående resultatet?  
- förmåga att arbeta strukturerat?   

 
13. Hur upplever du de polska yrkesarbetarnas; 

- arbetsmoral? 
- relation till platschefer och arbetsledare?  
- självständighet? 
- initiativtagande?  
- ansvarsfulla angående resultatet?  
- arbetar strukturerat? 

   
14. Upplever du att polackerna integrerats på ett tillfredsställande sätt i projektet 

eller har uppstår det grupperingar mellan arbetarna?  
 

15. Har svenska och polska yrkesarbetare samarbetat inom samma arbetsmoment? 
(Exempelvis jobbat i team med gipsning)  
- Om ja, hur har det fungerat, utveckla bra/dåligt?  
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Kommunikation 

 
16.  Upplever du att; 

1: Ja  2: Nej   3: Vet ej (Vid ja, på vilket sätt?) 
- Språket har varit ett hinder för ett bra arbetsutförande?  
- Muntliga kommunikationen mellan svenska- och polska yrkesarbetare har 
fungerat dåligt?  
- Svenskarna har lärt sig mycket av polackerna?  
- Polackerna har lärt sig mycket av svenskarna?  
- Samarbetet på arbetsplatsen har fungerat bra? (oavsett, på vilket sätt?) 

 
17. Hur har den fortlöpande kommunikationen gått till under projektets gång 

mellan arbetsledning och yrkesarbetare? Utveckla hur du upplever att det har 
fungerat.  
- Svenska yrkesarbetare  
- Polska yrkesarbetare 
 

18. Har du förslag på förbättringsåtgärder gällande kommunikation rent allmänt? 
- Finns det några hjälpmedel för att underlätta kommunikationen?  

 
Säkerhet 

 
19. Upplever du att;  

1: Ja   2: Nej   3: Vet ej  (Vid Nej, på vilket sätt?) 
- svenska arbetarna har använt sig av föreskriven skyddsutrustning?  
- polska arbetarna har använt sig av föreskriven skyddsutrustning? 
- svenska arbetare varit säkerhetsmedvetna?  
- polska arbetarna varit säkerhetsmedvetna?  
- svenska arbetarna har; städat, hållit ordning och reda? 
- polska arbetarna har; städat, hållit ordning och reda?   
- svenskarna varit bra på att anmäla tillbud? 
- polackerna varit bra på att anmäla tillbud?   
- det varit någon skillnad i ditt säkerhetstänk och arbetarnas? (Vid Ja, på vilket 
sätt?) 

 
20. Har du upplevt någon säkerhetsbrist inom projektet? 

 
21. Har du sett någon skillnad gällande arbetsplatsolyckor mellan svenska respektive 

polska yrkesarbetare? 
22. Har du upplevt någon skillnad i hur NCCs egna anställda arbetar 

säkerhetsmässigt jämfört med UE? 
  

23. Genom vilka medier anser du att informationen bäst har spridits gällande 
säkerhet till; (utveckla varför)  
- Svenska yrkesarbetare  
- Polska yrkesarbetare 
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24. Har du använt dig av Tysta boken och upplevs den i så fall hjälpsam? 
   

25. Har du använt dig av samma strukturer och ramar oavsett svenska eller polska 
yrkesarbetare? 
- Exempelvis utförligare säkerhetsgenomgång med den utländska arbetskraften? 
- Hålls det likartade informativa möten oavsett vilken typ av yrkesarbetare? 

 
26. Vad anser du vara främsta orsaken till att olyckor sker på arbetsplatser i 

allmänhet ?  
 

27. Vilken förändring eller åtgärd tror du behövs för att förebygga olyckor rent 
allmänt? 

 
28. Finns det några särskilda åtgärder rent allmänt utöver de vanliga som NCC gör 

för att de utländska arbetarna ska arbeta säkert, om ja vilka typer av åtgärder?  
 

29. Health & safetyweek, Awareness day och Time out är åtgärder som NCC har 
infört gällande säkerhet. På vilket sätt skiljer sig användandet av dessa för NCC 
Montage, har det krävts några omställningar rent allmänt som har genererat 
extra arbete och hur har det mottagits av NCC Montage? 
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Kvalitet och tid 
 

30. Hur väl upplever du att felrapportering sker av: 
-svenska yrkesarbetare 
-polska yrkesarbetar: 
 

31. I hur stor utsträckning har yrkesarbetarna gjort egenkontroller på utfört 
arbete? 
- Svenska yrkesarbetare 
- Polska yrkesarbetare 
 

32. Har du upplevt att det råder skillnad i kompetens beroende på yrkesgrupp?  
- Har svenskar respektive polacker varit bra på olika arbetsmoment? 
  

33. Har du sett någon skillnad mellan de svenska och polska yrkesarbetarna inom 
kategorierna: grundläggning, stomme, tak, stomkomplettering, 
rumskomplettering, i fråga om;  
- kvalitet? 
- tid?  
 

34. Har du upplevt någon skillnad i frånvaro mellan de polska och svenska 
yrkesarbetarna? 

 
35. Har du upplevt några skillnader rent allmänt sedan NCC Montage infördes?  

- Vilka fördelar har du sett?  
- Vilka konkurrensfördelar ser du med att ha ett eget bemanningsföretag? 
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Säkerhet på NCC 
Säkerhetstänkandet och arbetsmiljöfrågor är något som är ständigt närvarande och 
ingår i företagets kultur. Att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och säker 
arbetsplats ligger till grund för att systematisk minska antalet olyckor för att nå 
målet om “nollvisionen”. Hur säkerhetskulturen främjas görs på flera olika sätt. 
Dels handlar det om styrsystemet, se över arbetsplatsens rutiner, hantering av 
utrustning och maskiner, arbete från hög höjd, arbete i trafikerad miljö, tunga lyft 
med kran samt hur medarbetarna interagerar med varandra. Företaget har vidtagit 
ytterligare åtgärder för att främja säkerheten på diverse arbetsplatser. Alla 
verksamma på en arbetsplats måste genomgå en muntlig säkerhetsintroduktion 
innehållande vilka skydds- och ordningsregler som gäller på platsen samt vilka 
risker som anses aktuella (NCC, 2018c; NCC, 2017). 
Tysta boken är ett hjälpmedel som med bilder förklarar hur man på en arbetsplats 
kan jobba säkert. Den är skriven i fickformat vilket medför att den är enkel att alltid 
ha till hands. Eftersom den utländska arbetskraften har ökat inom den svenska 
byggsektorn, likaså inom NCC, så anses den som ett utmärkt hjälpmedel att förklara 
hur man jobbar säkert trots eventuella språkbarriärer. Boken skapades i första hand 
för att främja säkerhetskulturen hos företagets underentreprenörer men visade sig 
också uppskattas av företagets egna anställda. I ett pressmeddelande från NCC 
(2014) anses boken vara en bidragande faktor till att arbetsolyckorna sedan 2011 
minskat med hela 40 procent. 
Angående Personlig skyddsutrustning ställs det specifika krav inom NCC. Alla som 
vistas på en arbetsplats oavsett om man är besökare eller yrkesarbetare så måste 
kraven upprätthållas. De krav som ställs är hjälm med hakrem, arbetsskor med 
stålhätta och spiktrampskydd samt ögonskydd genom visir eller skyddsglasögon. 
Hörselskydd och handskar skall alltid bäras med, och användas vid behov. Vid 
mark- och anläggningsjobb ska varselkläder bäras både på över- och underkropp, 
då uppfylls klass 3. Vid bostad- och husverksamhet krävs endast att varselkläder 
bärs på överkroppen, då uppfylls klass 2 (NCC, 2017) 
NCC ställer krav att yrkesverksamma inom koncernen måste genomgå vissa 
Utbildningar. Det råder i stort sett ingen skiljaktighet mellan de svenska och 
utländska yrkesarbetarna gällande utbildningar, samtliga ska genomgå: heta 
arbeten, säkra lyft, mobila arbetsplattformar, HLR. Fallskyddsselar är en utbildning 
som alla svenska yrkesarbetare får medan NCC montage får utbildningen vid behov 
(NCC, 2017).  
Awareness day innebär att hela koncernen en dag varje år stannar upp för samtal 
och diskussioner kring arbetsmiljön och säkerheten. Syftet är att på så sätt 
implementera beteenden och attityder som vidare lägger grunden för säkra 
arbetsplatser (NCC, 2018a).    
Time out används för att uppmuntra chefer och medarbetare till att utveckla en 
öppen och ärlig säkerhetskultur. Det sker genom att aktivt stödja och uppmuntra 
alla som på något sätt reagerar och agerar på osäkra beteenden eller arbetssätt. 
Målet är att det ska blir en naturlig del för samtliga på en arbetsplats, att säga ifrån 
vid avvikande arbetssituationer och på så sätt skapa en stark säkerhetskultur. För att 
citera arbetsmiljöchef Lars-Gunnar Larsson “Det ska kännas fel att inte reagera och 
agera när vi ser något riskfyllt på våra arbetsplatser” (NCC, 2018b).  
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Health and safety week är ett återkommande fenomen varje år, där varje arbetsplats 
under en veckas tid sätter stort fokus på att stärka säkerhetskulturen. Veckan inleds 
med startmöten där de anställda går igenom vad som är veckans mål och vilka 
aktiviteter som kommer genomföras. Varje arbetsplats ska genomföra minst två 
aktiviteter och de bestämmer själva vilken typ av aktiviteter de vill göra, vad de vill 
lära sig mer om samt vad de behöver i sitt jobb för att arbeta mer säkert och 
hälsosamt. Exempelvis har det tidigare genomförts evakueringsövningar 
tillsammans med Räddningstjänsten, hållits hälso- och säkerhetskurser, bjudit in 
underleverantörer som demonstrerat olika typer av säkerhetsutrustning samt startat 
en antirökningskampanj för att främja medarbetarnas hälsa (NCC, 2017a). 
 
Kvalitetspolicy enligt NCC 
Arbetet kring kvalitet är integrerat i företagets processer och hur de arbetar, vilket 
karakteriseras av en strävan mot ett allt effektivare flöde. Enligt NCC ska 
kvalitetsarbetet kännetecknas av enkelhet, ständiga förbättringar och systematisk 
erfarenhetsåterföring. Alla medarbetare ska förstå nyttan och vara delaktiga av ett 
effektivt kvalitetsarbete. Grunden för företagets kvalitetsarbetet bygger på att de 
sätter kunderna i fokus, jobbar med ständiga förbättringar, delar erfarenheter, 
agerar ansvarsfullt och ha tydliga mål och riktlinjer (NCC, 2016). 
Att sätta kunderna i fokus görs av NCC bland annat genom att genomföra 
regelbundna kundmätningar där kunden kan återkoppla för att säkerställa att det 
som levererats uppnår rätt värde. Kring förbättringsarbetet utvecklas processer och 
standardiserade arbetssätt som baseras på tidigare erfarenheter och stöds av digitala 
plattformar. Med hjälp av exempelvis 3D modeller som används som ett redskap till 
att förenkla samarbetet mellan olika parter. Simuleringar av modellen innan 
byggstart bidrar till att lösningar kan göras efter kundens behov. NCCs processer 
kännetecknas av att leverera rätt kvalitet, har rätt leveranstid, hög service och 
effektivitet. Företaget sätter kvalitetsmål på tre områden; kvalitetsegenskaper, 
viktiga frågor som rör kundens eller andra intressenters belåtenhet samt möjlighet 
till förbättring av arbetsmetoder. NCC kvalitetspolicy uppfyller kraven enligt ISO 
9001 (NCC, 2016).  
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Beskrivning av studiens märkbara 
faktorer 
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Kulturella skillnader 
Den här studien visar att användande av en supervisor på de utländska arbetarnas 
sida kan ställa till komplikationer då denne härstammar från en annan kultur som 
inte alltid stämmer överens med svensk ledarstil. Det kan då leda till problem vid 
samarbete med svensk arbetsledning. Att istället använda en förman från de polska 
yrkesarbetarnas sida visar sig vara mer effektivt. I Polen är ledarskapet mer av 
auktoritär natur med ett större mått av hierarki medan den i Sverige snarare är 
konsulterande. Denna respekt för överordnade leder till  en barriär mellan de 
polska arbetarna och den svenska arbetsledningen där de känner en rädsla och 
osäkerhet för att kommunicera direkt med ledningen. Denna kulturella skillnad var 
det som var mest framträdande under intervjuerna och där en ökad förståelse 
mellan kulturerna är önskvärt för båda parter. Vidare ledde även det till att 
polackerna upplevdes ha en låg grad av självständighet och initiativtagande men 
alla respondenter vad överens om att det förbättrades med tiden ju längre arbetarna 
var i Sverige. Att polackerna i regel har ett annat sätt att arbeta på och att de har 
egna idéer och lösningar som inte stämmer överens med det svenska 
tillvägagångssättet var även något som flera respondenter nämnde. Det ter sig 
paradoxalt att de polska arbetarna inte anses ta egna initiativ men samtidigt hitta på 
egna idéer. Uppenbarligen är det inte rätt initiativ som tas. För att råda bot på 
problematiken är god kommunikation avgörande där arbetarna får det förklarat för 
sig vad som gäller, för blir de enbart tillrättavisade och omstyrda när de gör fel 
kommer de troligtvis inte öka sitt initiativtagande. Skilda bakgrunder och kulturella 
olikheter kan leda till polarisering och grupperingar på arbetsplatsen. I 
förlängningen förstärker det “vi och dom-känslan” samt ökar risken för att 
grupperna letar fel och skyller på varandra. För att öka integrationen och främja 
samarbetet mellan alla parter belyses teambuilding utanför arbetstid som en 
lovande strategi. Det gör att projektmedlemmarna får möjlighet att lära känna 
varandra under mer avslappnade former vilket sänker tröskeln för kommunikation 
på arbetsplatsen.  
 
Kommunikation 
Bristande kommunikation ligger ofta till grund för de flesta av problemen som kan 
uppstå på en arbetsplats. Av intervjuerna framkom det att flera av respondenterna 
uttryckte att polackerna saknar helhetsbilden när de arbetar i ett projekt vilket 
också nämns som ett problem i tidigare studier. De verkar vara ovana vid att få vara 
involverade och informerade i projekt som helhet. Författarna anser att en insats 
som kan främja polackerna till att få en bättre helhetsbild av ett projekt är att 
implementera visualiseringsverktyg och 3D modeller i allt större utsträckning under 
olika möten något som endast förekommit på en av de arbetsplatser som intervjuer 
har ägt rum.  
 

Likaså upplever flera respondenter att språket och främst det branschspecifika är 
ett bekymmer i projekt som bemannats med Montage, för båda parter då de möts i 
engelska som i regel är ett främmande språk för dem båda. Arbetsledningen önskar 
att både deras och polackernas språkkunskaper vore bättre så att samarbetet skulle 
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fungera smidigare. Tidigare forskning belyser att en självklar orsak till 
kommunikationssvårigheter är just bristande språkkunskaper. En insats som kan 
bidra till att underlätta för språket är att ta fram en handbok på svenska, polska och 
engelska med främst branschspecifika ord.  
 
Säkerhet 
Tidigare studier inom området visar att utländsk arbetskraft utsätts för fler olyckor 
än de lokala arbetarna vilket inte stämmer överens med denna studien, då de polska 
yrkesarbetarna inte varit inblandade i fler olyckor. Av intervju resultaten 
framkommer det dock att respondenterna ansåg att polackerna överlag hade sämre 
säkerhetsmedvetenhet än svenskarna vilket ibland kunde få till följd att de tog 
onödiga risker. En skillnad är att de inte har för vana att ta säkerheten i första 
hand och att de saknar förståelsen att de har tillåtelse att stanna upp i ett 
arbetsmoment som inte känns säkert, utan att någon ställer dem till svars för det. 
Samtliga respondenter är dock eniga om att polackernas säkerhetsmedvetenhet 
blev allt bättre med tiden. 
Anledningen till varför denna studien skiljer sig mot tidigare studiers slutsatser 
gällande säkerhet och olycksstatistik anser författarna bero på att i tidigare studier 
har den utländska arbetskraften varit extern medan i detta fallet är den intern, 
vilket innebär att de har genomgått samma säkerhetsutbildningar som de svenska 
yrkesarbetarna, samt att de tagit till sig företagets inställningar och policy kring 
säkerhet. Angående tillbud är det stora skillnader mellan svenska och polska 
yrkesarbetare. Svenskar vet vad ett tillbud är medan Montage i de flesta fall verkar 
sakna förståelsen för det. Ytterligare en orsak som kom fram genom intervjuerna 
var att polackerna inte anmält tillbud av rädsla att få skit. Därför är det viktigt för 
arbetsledningen att försäkra sig om att polackerna förstått vad ett tillbud är samt att 
det inte rapporteras med deras namn, att syftet inte är att hänga ut någon utan att 
det enbart är en åtgärd för att förebygga framtida olyckor inom företaget. 
 
Kvalitet och tid 
Vid uppkomna fel, såväl utrustning som utförda moment framkom det att de polska 
yrkesarbetarna ter sig känna ett större motstånd för att felrapportera dessa och i 
flera fall således låter bli. Det antas ligga i grund för de kulturella skillnaderna där 
polackerna hyser en större rädsla för att göra fel för de tror att det kan drabba dem 
personligen. En aspekt som samtliga respondenter markerade starkt var variationen 
i kompetens hos de polska yrkesarbetarna. En del ansågs väldigt kompetenta och 
en önskan uttrycktes om att få ha dem kvar medan andra inte nådde upp till 
förväntningarna alls och verkade inte ens ha någon bakgrund inom bygg, och detta 
kunde vara yrkesarbetare vid samma projekt. Den information som arbetsledningen 
fått angående yrkesarbetarna i förhand stämde inte överens med den verkliga 
kompetensen. Vidare upplevdes yrkesarbetarna mer specialiserade och således ha 
ett smalare avgränsat kunskapsområde. Här ligger ett stort ansvar på 
rekryteringsprocessen för att försäkra att de yrkesarbetare som skickas till projekt i 
Sverige faktiskt besitter den kompetens som krävs och förväntas. 
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De respondenter som intervjuades för den här studien ansvarade för olika typer av 
projekt där författarna har uppmärksammat en variation i svaren gällande om det 
upplevs som ett bekymmer för projektet att yrkesarbetarna åker hem periodvis. Vid 
unika och komplexa projekt där utförandet är specialanpassat uttryckes en 
problematik i att de polska arbetarna inte fick önskad inarbetning i och med att de 
åkte hem. Det påverkade projektet i kvalitet och tid och gjorde att det således inte 
blev lika effektivt. Vid standardiserade projekt däremot upplevdes inte bristen på 
inarbetning som en problematik, arbetarna utförde moment som de var vana vid 
och tog vid när de kom tillbaka utan problem. Därav anser författarna att vilken typ 
av projekt de polska yrkesarbetarna hamnar på är av betydelse för hur upplevelsen 
av projektet artar sig. Ju mindre komplext ett projekt är desto bättre lämpar det sig 
att använda utländsk arbetskraft. 
Trots den problematik som har upplevts inom kategorierna så är samtliga 
respondenter överens om att de använder sig hellre av intern än extern 
arbetskraft. Fördelar som lyfts fram är bland annat tryggheten att ha tillgång till 
tillgänglig arbetskraft, vetskapen att de genomgått förväntade säkerhetsutbildningar 
och underlättandet av avtalsskrivningar. I dagsläget upplevs en brist på 
säkerställning av kompetens men genom att fortsätta med att ha ett eget 
bemanningsföretag kan den problematiken förebyggas så att en kärntrupp utvecklas 
med önskvärd kvalitet. Flera av de upplevda problemområdena ansågs bli bättre 
med tiden, ju längre de polska yrkesarbetarna hade jobbat här i Sverige desto mer 
anpassade de sig efter kulturen. Det stärker ytterligare fördelen med att ha egna 
arbetare inom koncernen, ju längre samma individer arbetar här desto mer byggs 
olikheter bort. 
Förberedande utbildningar angående ledning av utländsk arbetskraft hade ingen 
av respondenterna genomgått men samtliga var överens om att någon typ av 
förberedelse hade varit gynnsam. De områden som lyfts fram där ett behov finns är 
kulturella skillnader samt erfarenhetsåterföring inom arbetsledningen. Genom att i 
förhand få en förståelse för vad det finns för kulturella skillnader, såväl för 
arbetsledningen som för de polska arbetarna, kan missförstånd förebyggas och 
kommunikationen underlättas i projektet. Det kan ske genom att en broschyr tas 
fram som beskriver dessa skillnader. Genom att det sammanställs en 
erfarenhetsåterföring efter varje avslutat projekt med utländsk arbetskraft där 
arbetsledningen som drivit projektet beskriver vad för erfarenheter och lärdomar 
det sprids kunskaper och man kan ta del av varandras lärdomar.    
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