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Abstract  
 

The report is written in collaboration with H2 Entreprenad AB and focuses on the work 
environment with foreign subcontractors on the Swedish labor market in the construction 
industry. A comprehensive literature study has been done and completed with an interview 
study. 
 
The construction industries production rate is at levels equal to the days of the million 
program in the 60s and 70s. 710 000 new homes are needed between 2015 and 2025 
according to Boverket. With such pressure on the construction industry, companies have 
difficulty in obtaining labor. This is one of the reasons why posted workers have increased 
significantly in Sweden in recent years.  
 
The foreign labor force gives access to new skilled labor, which is usually cheaper. However, 
the requirements of management of foreign subcontractors taken in are increasing 
significantly, leading to enlarged costs. The risk of a foreign worker being injured in a 
Swedish workplace is also 36 % higher, and the risk of dying is four times the size of a 
Swedish. This means that a greater focus on a functioning work environment is needed, which 
will operate despite language barriers.  
 
The social and cultural differences are analyzed and processed in the report, how hierarchies 
and guidance for professional workers are done in a comparison between Swedish and foreign 
subcontractors. 

 
 
Sammanfattning 
 
Rapporten är skriven i samarbete med H2 Entreprenad AB och inriktad på arbetsmiljöarbetet 
med utländska underentreprenörer på den svenska arbetsmarknaden inom byggbranschen. En 
omfattande litteraturstudie har gjorts och kompletterats med en intervjustudie. 
 
Byggbranschens produktionstakt är på nivåer som jämställs med miljonprogrammets dagar på 
60- till 70-talet, det behövs 710 000 nya bostäder mellan åren 2015 och 2025 enligt Boverket. 
Med ett sådant tryck på byggbranschen har företagen svårt att få tag i arbetskraft, detta är en 
av anledningarna till att utstationerade arbetare ökat markant i Sverige de senaste åren. 
 
Den utländska arbetskraften ger tillgång till ny kompetent arbetskraft, som oftast är billigare. 
Kraven på ledningen att styra de utländska underentreprenörerna som tas in ökar dock 
markant och leder till ökade kostnader. Risken för en utländsk arbetare att skadas på en 
svensk arbetsplats är också 36 % högre, och risken att dö är fyra gånger så stor som för en 
svensk arbetare. Detta medför att ett större fokus på ett fungerande arbetsmiljöarbete behövs 
som fungerar trots språkförbristningarna. 
 
De sociala och kulturella skillnaderna tas upp och analyseras i rapporten, hur hierarkier och 
styrning för yrkesarbetare sker i jämförelse mellan svenska och utländska underentreprenörer. 
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1 Inledning 
I det här kapitlet ges en allmän introduktion till studien. 
 
I Sverige finns idag en bostadsbrist och bostadsmarknaden har de senaste åren varit på stark 
tillväxt och alla studier visar att bostadsbyggandet kommer fortsätta att öka. För att hålla 
denna starka tillväxt inom bostadsmarknaden har antalet UE men utländsk arbetskraft såkallat 
utstationerade ökat. Detta leder till att byggbranschen kan hålla uppe sin höga 
produktionstakt, dock medför detta att byggbranschen ställs inför helt andra utmaningar.  
 
En yrkesarbetare inom Sveriges byggbransch har upp till dubbelt så hög risk att råka ut för en 
arbetsplatsolycka jämfört med medelsnittet sett över alla branscher i det svenska arbetslivet. 
Detta gör att arbetsmiljö idag är en av de viktigaste frågorna för byggbranschen. Med ett ökat 
antal utstationerad personal på svenska byggarbetsplatser ökar arbetsmiljöarbetets utmaningar 
än mer. 
 
Detta arbete har tagit fram i samarbete med H2 Entreprenad AB, ett företag som har 
erfarenhet av utländsk arbetskraft. H2 Entreprenad AB, fallföretaget, är ett byggbolag med 
hela Sverige som arbetsplats. Företagets bas finns i Ulricehamn och består i nuläget av 10-
15st anställda. H2 Entreprenad är under stark tillväxt och har en orderstock som ligger 26 
månader framåt. Kärnverksamheten utgörs av större projekt i 40-400 miljoner-klassen där 
man som totalentreprenad bygger åt fastighetsbolag främst i Stockholm. Företaget har även en 
del som riktar sig till kommersiella lokaler. H2 Entreprenad kommer hädanefter i den här 
rapporten att benämnas som fallföretaget. 
 
Ett av fallföretagets projekt är Neptun där man bygger lägenhetshus i Västerås utmed 
Mälaren. Totalt kommer projektet innefatta 121 lägenheter och kommer att bli Sveriges första 
flerbostadshus som blir ett plusenergihus, det producerar alltså mer energi än vad det gör av 
med.  På figur 1 ser man en illustrations bild för området. 

 

Figur 1 - Kvarteret Neptun, Västerås 
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En viss del av fallföretagets projekt består av en prefabricerad betongstomme. Det är en tjänst 
som man köper in från ett annat företag, alltså en underentreprenör. Det finns flertalet fabriker 
i Sverige som producerar prefabricerade betongelement dock kan väntetiden vara upp till tre 
år på grund av den höga produktionstakt som råder i landet. Detta har gjort att företag från 
andra länder så som Baltikum tagit sig in på den svenska byggarbetsmarknaden. 
 
Baltikum har en lång tradition av att bygga med betong och har flertalet stora fabriker som 
producerar prefabricerade betongelement. Den starka efterfrågan har gjort det lätt för dessa 
företag att etablera sig på den svenska marknaden; att de även generellt sett är mer prisvärda 
har gjort det ännu lättare. Vanligtvis har företag från Baltikum ett eget montagelag som 
monterar den producerade betongstommen, dessa arbetare blir då utstationerad personal.  
 
Tidigare studier inom ämnet har utförts: Arbetsmiljö & säkerhet (2016) Andréas Larsson 
Högskolan Borås och Utländska underentreprenörers arbetsmiljöarbete på svenska 
byggarbetsplatser (2015) Emilia Almér Lunds tekniska högskola. Rapporterna har i detta 
arbete beaktats och byggs vidare på för att belysa andra delar av problematiken med utländsk 
arbetskraft i den svenska byggbranschen. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet är att genom ett samarbete med H2 Entreprenad, fallföretaget, lyfta fram svårigheter 
och risker med arbetsmiljön där man använder sig av flerspråkig arbetskraft. Genom vår 
studie vill vi hitta lösningar och vägledning för de som är verksamma inom produktion för att 
förbättra arbetsmiljön på en flerspråkig arbetsplats. 
 
Följande frågeställningar besvaras under arbetets gång: 
 

 Varför använder sig svenska byggföretag av utländsk arbetskraft? 
 Löper man större risk för arbetsplatsolyckor som utländsk byggnadsarbetare på 

svenska byggarbetsplatser? 
 Hur fungerar kommunikationen på svenska byggarbetsplatser med utländska 

underentreprenörer? 
 Finns det fungerande rutiner som är anpassade för flerspråkiga arbetsplatser? 
 Hur ser de sociala aspekterna ut i den svenska byggbranschen? 

 
Rapportens resultat från denna studie kommer att presenteras och implementeras som ett 
komplement i arbetsledningens kompetensutveckling på fallföretaget. 
 
 

1.2 Avgränsningar 
Rapporten fokuserar på sociala aspekter som arbetsmiljöfrågor och ökad mångfald. Fokus har 
även legat på mätbara resultat, myndighetsrapporter och upplevda händelser på 
byggarbetsplatser. Därför har äldre statistik och information som ej är aktuell exkluderats, 
även information som inte kunnat bekräftas som till exempel olaglig arbetskraft har också 
exkluderats. 
 
Sjukdomar  
Vår studie går endast in på olyckor inom produktion i byggbranschen, vi avgränsar oss från 
uppkomsten av andra sjukdomar som kan drabba byggarbetare. Både fysiska 
långtidssjukdomar som dammlunga, asbestsjukdomar och vibrationsskador till psykiska 
sjukdomstillstånd som stress och utbrändhet exkluderas från arbetet.  
 
Tidsperiod  
Vår rapport är i behov av aktuell information och statistik angående flerspråkiga arbetsplatser. 
Ambitionen är att endast använda aktuell statistik och rapporter. 
 
Utstationering  
I denna rapport betraktas endast utländsk arbetskraft som registreras hos skatteverket, olaglig 
arbetskraft beaktas ej i studien 
 
Sociala aspekter  
Av de sociala aspekterna på byggföretag ämnar vi betrakta arbetsmiljöfrågor och ökad 
mångfald. Andra sociala aspekter så som jämställdhet, etik, kompetens- och 
karriärsutveckling behandlas ej i denna rapport. 
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Ekonomi   
Den ekonomiska delen av rapporten är en teoretisk modell och speglar ett byggföretags 
verksamhet och strategiska val med hänsyn till vinstpåverkan, leverantörer och utländsk 
arbetskraft. 
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1.3 Begreppslista 
 
UE   -  Underentreprenör 
 
PC   -  Platschef 
 
YA   - Yrkesarbetare 
 
AL   -  Arbetsledare 
 
Bas-P   -  Byggarbetsmiljösamordnare – Projektering 
 
Bas-U   -  Byggarbetsmiljösamordnare – Utförande 
 
AMP   -  Arbetsmiljöplan 
 
AMV   -  Arbetsmiljöverket 
 
AFS   -  Arbetsmiljöföreskrifter 
 
H2 Entreprenad -  Hanssons Hus Entreprenad, fallföretaget 
 
SFS   -  Svensk författningssamling 
 
Utstationering -  En utländsk arbetsgivare som skickar en arbetstagare till ett  

annat land för att arbeta under en begränsad tidsperiod. 
 
APD-plan  - Arbetsplatsdispositionsplan 
 
Plusenergihus   - Ett hus som producerar mer energi än vad det gör av med 
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2 Metod 
De metoder som har använts i rapporten redovisas i följande kapitel. 
 
 
Litteraturstudie 
 
För att få en djupare förståelse av den svenska byggbranschen, arbetsmiljö och kulturella 
aspekter har en omfattande litteraturstudie genomförts. För att arbetet ska få en trovärdig 
grund har fokus legat på att hitta pålitliga och opartiska källor. Myndighetsrapporter, 
vetenskapliga artiklar och tidigare examensarbeten i området har studerats och byggts vidare 
på. För att få en tydligare bild av arbetsmiljöarbetet har uppkomsten till utstationerad 
arbetskraft studerats och rapporter om prognoser inför framtiden lyfts fram.  
 
Rapporten har eftersträvats att hitta aktuell statistik så uppdaterad som möjligt för att få en 
tydlig inblick i dagens byggarbetsplatser. De senaste åren har det skett en markant förändring 
när det gäller Sveriges byggbranschs användande av utländsk arbetskraft, därför är en stor del 
av den äldre statistik irrelevant.  
 
Fokus har även lagts på att belysa kulturella aspekter genom vetenskapliga skrifter som är 
relevanta och används i myndighetsrapporter. Meningen är att belysa möjligheter och hinder 
med utstationerad arbetskraft på ett professionellt och icke bedömande sätt. 
 
 
Intervjustudie 
 
En intervjustudie har gjorts på fallföretaget; de intervjuade valdes noggrant ut för att få en bra 
bredd på olika befattningar inom företaget och för att få en inblick av hur arbetsmiljöarbetet 
på företaget ser ut. 
  
Eftersom verkligheten kan uppfattas på många olika sätt har en kvalitativ intervjustudie valts. 
En kvalitativ intervjustudie riktar sig till ett mindre antal personer och går in på djupet. En 
standardiserad intervjuguide har gjorts med inriktning på öppna frågor för att få en bred 
svarsmöjlighet.  
 
Frågorna har tagits fram genom en analys av litteraturstudien, tidigare granskning av liknande 
rapporter inom ämnet och kontakt med handledare. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är de första minuterna av intervjun avgörande. Den 
intervjuade vill själv kunna bilda sig en uppfattning om intervjuaren för att kunna och vilja 
svara öppenhjärtig på intervjufrågorna. Därför är det viktigt att först och främst gå igenom 
övergripande om syftet och användningen av intervjun och om den intervjuade känner några 
oklarheter innan start. Fortsättningsvis menar Kvale och Brinkmann att det gäller att visa både 
intresse och respektera svaren genom hela intervjun. Även i avslutningen där risken finns att 
den intervjuade känner sig blottad och utlämnad gäller det att visa respekt och förståelse för 
personens situation. 
 
Intervjuerna skedde på H2:s huvudkontor i Ulricehamn, där kunde de intervjuade personerna 
känna sig trygga i deras miljö. Innan intervjun startades förklarades mål och syfte med 
rapporten i stort enligt Kvale och Brinkmanns metod. 
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
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3 Litteraturstudie 
Inom detta kapitel studeras den svenska bostadsmarknaden, byggbranschen och dess 
utmaningar. 
 

3.1 Arbetsmarknaden inom svensk byggsektor 
 
I Sverige råder det idag stor bostadsbrist; den kommer över tid bara att öka om inte Sveriges 
byggsektor ökar sin produktionstakt. Anledning till bostadsbristen är Sveriges starkt ökande 
befolkningsmängd. Att befolkningsmängden ökar beror på ett flertal faktorer, delvis är det en 
ökad invandring på grund av oroligheterna i världen, samtidigt som det är en minskad 
utvandring ur landet. Ytterligare en faktor är att det idag föds mer barn i Sverige än någonsin 
tidigare och det förväntas fortsätta fram till 2023 samtidigt som medellivslängden ökar. 
(Statistiska centralbyrån 2016, SCB).  
 
Den 20 januari 2017 gick Sveriges befolkningsmängd förbi 10 miljonersstrecket. I ökningen 
från 9 till 10 miljoner består invandringen av tre fjärdedelar och födelseöverskottet av en 
fjärdedel. Att öka från 8 till 9 miljoner invånare tog 35 år, medan 9 till 10 miljoner endast tog 
13 år. I figur 2 visas att redan år 2024 beräknar SCB i sin prognos att Sverige har 11 miljoner 
invånare.  
 

 

 
Figur 1 - Prognos om befolkningsmängd från SCB 

 
 
 
För att möta den ökande befolkningsmängden har den svenska regeringen satt upp ett mål att 
till 2020 bygga minst 250 000 bostäder (Regeringskansliet 2016).  Till följd av regeringens 
mål har Boverket gjort en rapport ” Reviderad prognos över behovet av nya bostäder till 
2025”. I rapporten visas det tydligt att regeringens mål på 250 000 bostäder inte kommer 
täcka bostadsbristen. Boverket menar på att mellan 2015–2025 kommer det att behövas 
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byggas 710 000 nya bostäder och det första fyra åren bör produktionstakten vara 88 000 
bostäder per år. Allt detta medför att vi har och kommer att en fortsatt ökad produktion inom 
byggbranschen. Enligt en sammanställning gjord av Boverket (2015) är bostadsbyggandet 
redan nu på rekordnivåer. För att bostadsbyggandet ska komma upp till nivån på 88 000 
bostäder per år behöver bostadsbyggandet öka ytterligare 40 procent enligt figur 3. 
 

 
Figur 2 - Bostadsbyggandet i Sverige 

 
Bostadsbyggande har inte varit på sådan hög nivå sedan 60–70 talet då man byggde bostäder 
under det så kallade miljonprogrammet. Då byggde man strax över en miljon bostäder under 
en 10 års period för att förhindra den då rådande bostadsbristen. 
 
Konjunkturinstitutet har sammanfattat bygg- och anläggningsbranschens marknadsläge 
genom att göra en omfattande utredning på svenska byggföretag. I deras utredning får det 
fram att det största hindret för att uppnå regeringens mål på 250 000 bostäder till 2020 är 
arbetskraften; det finns ej yrkeskunnig personal för detta. Det är hela 63 procent som menar 
på att arbetskraft är det största hindret för att uppnå regeringens mål. (Konjunkturinstitutet 
2016).  
 
Regeringen ser över möjligheten att öka antalet platser på yrkeshögskolan, styra relevanta 
högskoleutbildningar och locka unga vuxna in i byggbranschen. Dock är detta långsiktiga 
åtgärder som kommer att ta flera år att genomföra och generera resultat. (Sydsvenskan 2016). 
 
För att möta denna arbetskraftsbrist kommer vi behöva ta in arbetskraft från andra länder som 
inte har lika starkt tryck på bostadsmarknaden. Sverige har under lång tid använt sig av 
arbetskraft från andra länder för att täcka upp arbetskraftsbrist.  Den utländska arbetskraften 
har ökat under de senaste åren och i vilket arbetskraften har sitt ursprung. 
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Enligt en sammanställning från Sveriges Byggindustrier (figur 4), var det år 2002 hela 56 
procent som kom till Sverige för att jobba från de nordiska grannländer och 25 procent från 
Europa exkl. Norden. År 2014 har dessa siffror ändrat sig markant, nu står gruppen Europa 
exkl. Norden för hela 60 procent och de nordiska grannländerna endast för ca 16 procent. 
Detta har sitt ursprung i den fria rörligheten av tjänster inom den Europeiska Unionen 
(Schmid-Drüner 2016). Genom den fria rörligheten kan företag och arbetare lättare jobba 
utomlands och på så sätt söka sig till länder där det råder brist på arbetskraft, som till exempel 
Sverige. 
 
Genom en ökad andel utländska entreprenörer kan förhoppningsvis bristen på arbetskraft 
mättas och bostadsbyggandet kommer upp till sina nödvändiga nivåer. Dock är 
byggbranschen en komplex bransch med levande arbetsplatser där risker alltid finns. Med en 
ökad utstationering och ökad mångfald ställs byggarbetsplatserna inför nya utmaningar i form 
av språkskillnader, kultur, sociala aspekter och arbetsmiljö. 
 
 

 
Figur 3 - Antal människor som kom till Sverige för att jobba 
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3.2 Arbetsskador inom byggbranschen 
 
Bygg och anläggningsbranschens viktigaste fråga är arbetsmiljön, och risken att råka ut för 
olyckor och sjukdomar är upp till dubbelt så hög jämfört med medelsnittet inom arbetslivet 
(Arbetsmiljöverket 2015a). Enligt Håkan Olsson chef för inspektionsavdelningen vid 
Arbetsmiljöverket medför språkförbistringar ytterligare en ökad risk på arbetsplatserna.  
 
Att man som utländsk arbetare har en förhöjd risk för skador och dödsfall inom arbetet är väl 
dokumenterat. 2014 avled 13 arbetare inom byggbranschen, varav fyra var utländska 
(Arbetsmiljöverket 2017b). År 2014 var antalet utstationerade arbetare i Sverige 35 000 (figur 
4) av totalt 340 000 byggnadsarbetare. (Sveriges Byggindustrier 2015b).  
 
I figur 5 nedanför ser man att 2014 dog det 1 person på 33 900 arbetare om man var svensk 
arbetare, är man utstationerade dog det 1 person på 8 800 arbetare. Det betyder att år 2014 
löpte en utstationerad som arbetare inom den svenska byggarbetsmarknaden fyra gånger så 
hög risk att dö inom sitt arbete. 
 

 

Svenska  Utländska  Totalt 

Antal byggarbetare 305 000 35 000 340 000 

Risk för dödsfall i arbetet 1 på 33 900 1 på 8 800 1 på 26 200 

Figur 5 – Dödsfallsstatistik i byggbranschen 

 
Arbetsmiljöverket (2014) har gjort en rapport där har analyserat data mellan år 2003–2010 för 
att utmärka olika riskfaktorer på arbetsplatsen. Där noteras det att ens bakgrund som arbetare 
indikerar höjd risk, de menar på att arbetar man i Sverige med utländsk bakgrund så har man 
36 procent högre risk att råka ut för en arbetsplatsolycka jämfört med en med svensk 
bakgrund. Svensk bakgrund definieras att man är inrikes född med minst en inrikes förälder, 
annars räknas bakgrunden som utländsk. 
 
Analysen färdigställdes 2014 och risken för arbetare med utländsk bakgrund såg nästan 
identiskt ut mellan åren 2003–2010. 
 

”Risktalet är inte obetydligt och framförallt är det svårt att i efterhand påverka sin egen 
bakgrund. Därför bör utländsk bakgrund tas på allvar som en förhöjd arbetsmiljörisk. 
Detta framgår också av faktorns oddsvärde; skillnaden i arbetsmiljörisk är nästan en 
halv gånger högre för individer med utländsk bakgrund, jämfört med de som har svensk 
bakgrund." 
 
        (Arbetsmiljöverket 2014, s. 25) 
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3.3 Arbetsmiljöansvar 
 
Risker och arbetsmiljöolyckor är ständigt närvarande på arbetsplatsen. Inom bygg och 
anläggningsbranschen är oftast arbetsplatsen levande, utvecklande och under ständig 
förändring. Därför krävs det extra fokus på arbetsmiljön under projekteringen, och 
samordningen av underentreprenörer samt smarta underhålls lösningar i byggnaden. 
(Arbetsmiljöverket 2017a). De sociala aspekterna och kulturella skillnaderna mellan svenskt 
och utländskt ledarskap kan ses som en utmaning då de från grunden styrs på olika sätt. 
 
Enligt lag skall en arbetsmiljöplan (AMP) upprättas innan etablering av arbetsplatsen sker. 
Arbetsmiljöplanen är grundstenen till arbetsmiljöarbetet på byggarbetsplatsen. Den innehåller 
regler för hur man får jobba, reglerar arbetsutrustningen samt hur arbetsmiljöarbetet ska 
organiseras och struktureras. (Arbetsmiljöverket 2015b). Planen reglerar samspelet mellan 
människor på arbetsplatsen, vilka material som får användas, både vid installationer, 
infästningar, stomsystem med mera. Allt för att få en så klar och säker bild av hur 
arbetsplatsen ska reducera risken för olyckor. Den går även in och redogör för vilka som har 
ansvar för vad i de olika skedena av entreprenaden. Skyddsronder regleras också här, det är 
dock upp till arbetsgivaren hur ofta ronderna sker, men i regel varannan vecka. 
 
Utrustningen som används vid arbetsplatsen ska vara säker, inte bara mot olyckor men även 
mot onödiga belastningar, vibrationer och farliga ämnen. Arbetsmetoderna ska vara säkra för 
yrkesarbetarna och vid t.ex. tunga lyft av prefabricerade element ska en montageplan 
upprättas. (AFS 1999:3) 

Ansvaret på byggarbetsplatsen 
Reglerna om ansvaret regleras av lagstiftningar från EU. Dessa regler är grundregler som 
varje EU land har, det är helt fritt för varje land att utöka dessa. Arbetsmiljölagen för 
byggnads och anläggningsarbeten är i många fall unika och förekommer inte i motsvarande 
branscher. 
 
Enligt arbetsmiljölagen har följande aktörer ansvaret på byggarbetsplatsen: byggherren, 
projektören, Bas-P och Bas-U. Byggherren ska utse en Bas-P och Bas-U som har i uppgift att 
samordna det gemensamma arbetsmiljöarbetet under byggprojektet. Det är dock byggherrens 
ansvar att se till att arbetsmiljöuppgifterna utförs. Ofta överlåter byggherren denna roll till en 
uppdragstagare som tar på sig ansvaret. (AFS 1999:3). 
 

Arbetsgivare 
Arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar gentemot sin egen personal. Arbetsgivarens 
arbetsmiljöansvar sker oftast genom det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
Det går ut på att använda sig av rutiner för att bedöma risker, planera, åtgärda risker och 
kontrollera den befintliga arbetsmiljön. Där ingår även arbetet med sociala aspekter. 
 
På ett byggprojekt kan det finnas många arbetsgivare, men varje arbetsgivare ska göra en 
bedömning av riskerna för sina arbeten och personal. Riskbedömningen ska innehålla en 
beskrivning av riskerna och hur de förebyggs. Alla riskbedömningar ska sedan lämnas till 
Bas-U, det är sedan dennes ansvar att samordna och planera ihop de olika arbetena så att de 
inte skapar risker för varandra och följer arbetsmiljöreglerna. Arbetsgivaren har även ansvar 
för att sina arbetstagare har tagit del av den gemensamma arbetsmiljöplanen samt fått 
instruktioner för att förhindra risker och arbeta säkert. Här har även arbetsgivaren ett ansvar 
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att förmedla information, sociala aspekter och regler, detta är extra viktigt när det gäller 
utstationerad personal. 
 
Det är vanligt inom byggbranschen att man använder sig av inhyrd personal. 
Arbetsmiljöansvaret ligger på den som hyr in personalen och ska jämställas med sin egen 
personal. Det är i sådana fall extra viktigt med tydligheten för vad som gäller och vem som är 
kontaktperson etc. (Arbetsmiljöverket 2016). 
 

Byggherre 
Byggherren har grundansvaret för arbetsmiljön, dock överlåter nästan alltid byggherren sin 
roll till en uppdragstagare. Det är byggherrens uppgift att utse en Bas-P samt Bas-U som står 
för planering, projektering och utförande av arbetsmiljösamordningen. Det är viktigt för 
samordnarna att inkludera alla i både projekteringen och utförandet och ta hänsyn till att alla 
inte kan svenska. Det är också byggherrens ansvar att se till att Bas-P och Bas-U har den 
kompetens som krävs för arbetet. 
Byggherren är ansvarig för att: 

 Bevaka kritiska punkter för arbetsmiljön under hela arbetsplatsens 
 Förhandsanmälan skickas till Arbetsmiljöverket 
 En godkänd arbetsmiljöplan upprättas innan byggarbetsplatsen etableras 

(annars sanktionsavgift) 
 Utse Bas-P och Bas-U som sköter arbetsmiljösamordningen 
 Kontrollera att arbetsmiljösamordningen som Bas-P och Bas-U utförs görs 

korrekt. 
(Arbetsmiljölagen, SFS 2014:659 kap 3 § 6). 

Uppdragstagare 
När byggherren överlåter sitt ansvar är det till en uppdragstagare, denne ersätter då 
byggherren. Entreprenadformen måste vara sådan att uppdragstagaren får självständighet och 
de befogenheter som krävs. Uppdragstagaren måste självständigt kunna styra arbetsmiljön 
därför kan det t.ex. inte utses en uppdragstagare om det är en delad entreprenad. Om det är en 
total- alternativt en generalentreprenad kan man utse en uppdragstagare om alla arbetsmiljö 
och säkerhetsfrågor sköts utan inblandning från byggherren. (SFS 2014:659 kap 3 § 7c). 
 

Bas-P 
Bas-P betyder byggarbetsmiljösamordnare inom planering, projektering. Det är Bas-P uppgift 
att samordna underlag från alla aktörer som är inblandade. Samordningen ska ske utifrån en 
arbetsmiljö och säkerhetssynpunkt. Samordningen bildar sedan en arbetsmiljöplan som skall 
vara utformad innan byggarbetsplatsen etableras, annars riskerar man en sanktionsavgift. Det 
är viktigt att alla har tillgång till arbetsmiljöplanen, både svenska och utländska arbetare. 
Även de utländska ska förstå den och kunna ställa frågor om något är oklart. Bas-P och Bas-U 
kan både vara en fysisk person eller en juridisk, ofta i form av ett aktiebolag. 
(Arbetsmiljöverket 2016). 
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Bas-U 
Bas-U betyder byggarbetsmiljösamordnare inom utförandeskedet. Bas-U använder sig utav 
arbetsmiljöplanen som Bas-P utformat och anpassar den till det praktiska arbetet, vilka 
arbetsmetoder, vilken utrustning som används med mera. Denne samordnar även att de olika 
entreprenörerna kan utföra sina arbeten utan att skapa risk för varandra samtidigt som 
arbetsmiljöreglerna uppfylls. Vid en flerspråkig arbetsplats krävs det än mer noggrannhet av 
Bas-U att samordna de olika entreprenörerna då språkbarriären kan skapa en extra risk för 
missförstånd. Bas-U har också i uppgift att arbetsmiljöplanen alltid finns tillgänglig och att 
den uppdateras annars riskerar man en sanktionsavgift (Arbetsmiljöverket 2016). 
  



 

- 14 - 
 

3.4 Den gyllene triangeln  
 

Sveriges byggindustriers är en bransch och arbetsgivarorganisation för bygg och 
anläggningsföretag som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden. Deras uppgift är att 
göra näringsvillkoren bättre för hela byggbranschen; de har också en roll att arbeta för en 
modern och säker lagstiftning som motverkar svartarbete och annan brottslighet i samband 
med entreprenader. Detta är även ett skydd för den enskilde arbetaren, speciellt emot 
arbetsgivare som försöker utnyttja utländska arbetare som inte vet sina rättigheter. Med hjälp 
av de elektroniska loggarna och anmälningarna har de ett starkt bevisunderlag vid en tvist. 
Branschorganisationen har utvecklat vad de kallar den gyllene triangeln som visas i figur 6 
som består av tre delar som hittar sitt stöd i svensk lagstiftning (Sveriges Byggindustrier 
2015b). 
 

 Lagen om arbetsgivaruppgift på individnivå betyder att företaget bevisar att den 
individuella arbetaren har varit på arbetsplatsen och att lön för den specifika dagen 
utbetalas.  

 Lagen om anmälningsplikt innebär att företaget måste anmäla sig, och sina anställda 
till Skatteverket innan de påbörjar ett arbete. 

 Lagen om personalliggare är ett register över vilka som för dagen varit aktiva på 
byggarbetsplatsen. Lagen trädde i kraft 1 januari 2016 och är ett komplement till ID06 
som består av ett id-kort som man elektroniskt använder när man anländer och lämnar 
arbetsplatsen för dagen. Med lagstiftningen motverkar man svartjobb och utnyttjandet 
av både svensk och utländsk arbetskraft. De utländska arbetstagarna har genom de 
elektroniska loggarna bevis på att de utfört ett arbete på arbetsplatsen under en viss 
period. (Skatteverket U.Å). 

 
 

 
Figur 6 - Gyllene triangeln (Sveriges Byggindustrier 2015) 

 
Att anställningsvillkoren ska vara trygga vilar enligt ”Grönbok - En modern arbetsrätt att 
möta 2000-talets utmaningar” mest på lagstiftningen som sker på den nationella nivån. EU 
kompletterar den nationella lagstiftningen på olika sätt, så som fri rörlighet och 
socialförsäkringslagstiftningen. I ett direktiv från EU (86/653/EEG) finns bestämmelser 
angående uppsägning och löneutbetalningar, det är dock fortfarande upp till politikerna på 
nationell nivå att ta krafttag emot fusket, även om EU kan belysa problemen. 
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3.5 Utstationering 
 
Arbetsmiljöverket definierar utstationering enligt följande “En utstationerad arbetstagare är en 
person som skickas till ett annat land av sin arbetsgivare för att arbeta där under en begränsad 
tid. Den utländska arbetsgivaren ska tillhandahålla tjänster över gränserna och det ska finnas 
en mottagare av tjänsterna i det andra landet.” - (Arbetsmiljöverket, 2015).  
 
Skillnaden på länders arbetsmiljöregler varierar inom EU, även ifall det finns stiftade 
minimikrav på arbetsmiljön. Utländsk inhyrd och utstationerad arbetskraft inom de svenska 
gränserna är omfattade av de svenska arbetsmiljölagarna och kan därför behöva upplysas om 
de regler som gäller i Sverige. (Arbetsmiljöverket 2016c).  
 
Utländska företag som utstationerar sina arbetare i Sverige i mer än fem dagar är skyldiga att 
anmäla det till arbetsmiljöverket.  
 
Enligt Arbetsmiljöverkets halvårsrapport från 2016 fanns det i snitt 6567 utstationerade 
arbetstagare i Sverige varje månad. Hälften av dessa arbetar inom bygg och 
anläggningsbranschen. Med tanke på en sådan hög siffra krävs extra fokus på skillnaden i 
arbetsmiljölagarna och att information om detta når ut på ett effektivt och smidigt sätt.  
 
Av de 85 länder som utstationerar i Sverige så toppas listan av Polen, Litauen, Tyskland och 
Indien (figur 7). En märkbar minskning av Tyskland för andra året i rad. Lettland står för den 
största ökningen då de ökat tre år i följd.  
 
 

 
Figur 7 Halvårsrapport – Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige (AMV 2016) 
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Det är vanligt med korta utstationeringsperioder. Den vanligaste perioden är mellan 10–30 
dagar följt av perioden 1–3 månader. Det betyder att mer än hälften av alla utstationerade är i 
Sverige i 3 månader eller kortare. 
 
I samband med att det görs en anmälan till arbetsmiljöverket gör även arbetsgivaren ett val av 
bransch för sina utstationerade arbetstagare. Listan bygger på svensk näringsgrensindelning 
(SNI 2007) och bygger på 90st olika verksamheter. Det görs ingen specifik bedömning av 
vilken verksamhet arbetsgivaren registrerar då flertalet är relativt nära varandra och kan 
bedömas olika från person till person. Dock märks det tydligt att verksamheter inom bygg står 
för nästan hälften av alla utstationerade i Sverige (figur 8). Det är även 9 % som inte angivit 
verksamhet. (Arbetsmiljöverket 2016b). Andelen utstationerade är många och lägg till den 
arbetskraft som inte registreras på rätt sätt så blir siffra än högre och vikten av att 
kommunicera arbetsmiljölagarna viktigare. 
 
 
 

 
Figur 8 Halvårsrapport – Register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige (AMV 2016) 
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3.6 Rutiner 
 
Arbetsmiljöarbetet inom alla branscher är i grunden uppbyggda på rutiner, inom bygg och 
anläggningsbranschen där arbetsplatsen alltid är levande och ändras är det extra viktig. 
Genom rutiner får man in det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) in i den dagliga 
verksamheten. En rutin brukar resultera in en blankett eller checklista. Har företaget fler än 
10st arbetstagare måste alla rutiner resultera i skriftliga dokument. (AFS 2001:1).  
 
När den nya Citybanan i Stockholm byggdes omkom sex byggnadsarbetare. (Arbetet 2014). 
När man byggde den Norra länken i Stockholm var det noll dödsfall. Båda projekten är stora 
infrastrukturprojekt på sex miljoner mantimmar och de använder sig utav utländska 
entreprenörer. Citybanan hade även 15 olyckor per miljon arbetad timme, Norra länken hade 
8,5 olyckor per miljon arbetad timme. (Byggnadsarbetaren 2013).  
 
Det är extremt stora skillnader i arbetsskador och dödsfall för så liknande projekt under 
samma tidsperiod. Enligt Christian Lönnström arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket i 
Stockholm är den stora skillnaden mellan dessa projekt just rutiner. Norra länken har tydliga 
rutiner där man aktivt jobbar med arbetsmiljöfrågor och säkerhet, de har även en person 
ständigt på plats för att bedriva och kontrollera arbetsmiljön och säkerheten. (Byggindustrin 
2013) 
 
Tysta boken 
 
Tysta boken är en bildbok utan text framtagen av NCC. För att minska olyckor inom 
byggbranschen så startade NCC en utredning för att förbättra arbetsmiljön och kom fram till 
Tysta boken. Eftersom boken endast är uppbyggd av bilder och saknar text så riktar den sig 
till alla på byggarbetsplatsen och särskilt till utländsk arbetskraft. Boken visar tydliga bilder 
på olika arbetsmoment och hur momenten ska utföras på ett säkert sätt. 
 
Sedan 2011 har arbetsplatsolyckorna på NCC:s byggarbetsplatser minskat med 40 % och en 
stor del av är till följd av Tysta boken.  
 
Boken har varit så uppskattad av samtliga inom byggbranschen att NCC inlett ett sammarbete 
med Sveriges Byggindustrier, BI som är en av de största bransch- och 
arbetsgivarorganisation. Boken delas ut till samtliga medlemsföretag och i samband med 
mässor och andra arrangemang. Nedanför i figur 9 visas ett exempel på personlig 
säkerhetsutrustning i Tysta boken. 
 

 
Figur 9 – Exempel på sida om personlig säkerhetsutrustning ur Tysta boken 
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Arbetsplatsintroduktion  
 
Byggarbetsplatser är oftast tillfälliga arbetsplatser och det sker mycket rörelse i form av 
maskiner, kranar och andra arbetsmoment. Är du dessutom ny på arbetsplatsen och inte 
känner till bygget lika bra som de andra löper man en större risk för att råka ut för olyckor. 
Därför är en arbetsplatsintroduktion väldigt viktig för den som är ny på en arbetsplats. 
 
Alla verksamma på arbetsplatsen bör innan påbörjat arbete genomgå en specifik 
arbetsplatsintroduktion för arbetsplatsen. Introduktionen bör innefatta vad för regler som 
gäller på den specifika arbetsplatsen. 
 

 Vilken personlig säkerhetsutrustning som gäller. 
 Vart viktiga dokument finns, AMP, APD-plan, tillbudsrapportering osv. 
 Arbetsplatsens rutiner, skyddsronder, veckomöten. 
 Vara delaktig i arbetsplatsens arbetsmiljöarbete genom att se eventuella risker. 
 Veta vart nödutrustning finns som första hjälpen, brandsläckare osv. 
 Vart man vänder sig och till vem vid olika situationer. 

 
Efter genomförd Arbetsplatsintroduktionen bör den avslutas med en kvittens av deltagare för 
att försäkra sig om att deltagare verkligen har tagit till sig informationen. 
 
(Skanska 2016) 
 

3.7 Kulturella skillnader i kommunikationen 
 
Ordet kultur härstammar från det latinska order cultura och betyder att odla eller vårda något. 
Kultur finns överallt i dagens samhälle. Kulturella möten, konflikter och kulturkrockar hör till 
vardagen i dagens samhälle. Man kan känna igen kultur inom flera områden, såsom arv, 
kunskap, ordning, problem och rättigheter. (Hastrup 2004). Enligt Jens Allwood, professor i 
språkvetenskap vid Göteborgs Universitet finns det två övergripande aspekter inom 
kulturområdet som är relevant för en byggarbetsplats, de är: tankemönster, beteendemönster. 
(Allwood 1985). Ett tankemönster är hur man uppfattar något och fattar ett beslut, man kan ha 
förutfattade meningar om någon, eller något och därför omedvetet påverka beslutet. Har man 
olika kulturella bakgrunder och olika värderingar kan man låta det påverka sitt beslut istället 
för att göra det logiska och bästa för arbetslaget. Beteendemönster är hur man agerar i en viss 
situation och kan tränas upp, till exempel vid en evakuering av en byggarbetsplats, det är 
därför det är viktigt med brandövningar. 
 
Begreppet kommunikation kan betyda många saker i olika sammanhang. I vårt fall betyder 
kommunikation information som överförs mellan människor. Intresset, kunskapen, 
erfarenheten och språket i ämnet är betydande för vad en människa uppfattar som 
information. (Heide, Johansson & Simonsson 2012). 
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Kommunikation i organisation 
 

Organisationskommunikation är ett begrepp som började användas under 1960-talet. Det 
utvecklades snabbt till mer än organisationen och kommunikationen i sig. Man fördjupade sig 
inom budskap, symboler och aktiviteter hur de har med organisationen att göra.  
 
Skillnaden mellan den interna och externa kommunikationen har blivit en allt mer oklar gräns. 
På grund av att organisationsmönster har ändrats med tiden, och nyare teknik för 
informationsflödet tillkommit kan intern kommunikation för företaget även beröra 
underentreprenörer. (Heide, Johansson & Simonsson 2012). En organisation består av sociala 
relationer, där medlemmarna i organisationen integrerar på daglig basis. Heide menar 
fortsättningsvis att det sociala och kommunikationen är grunden för organisationen. Det gäller 
att ledaren för gruppen kan kommunicera ut företagets mål och värderingar, för att alla på 
arbetsplatsen ska jobba emot ett gemensamt mål och känna delaktighet i det de gör. Med hjälp 
av att ha något gemensamt kan kommunikationen underlättas. Det är viktigt att målen 
presenteras så att även utländsk personal, som kan ha problem med kommunikationen också 
inkluderas. 
 

Skillnader i kommunikationsmönster 
 

Svårigheter med kommunikationen kan ske när människor möts från olika länder, mycket 
beroende på skillnader i kultur från respektive land. En enskild människa kommunicerar med 
hjälp av fyra grundpelare: kroppsspråk, ljud, ordförråd och grammatik. Allwood (1985) 
 
Kroppsspråk är ett komplement till det verbala språket. Ett leende eller en blick kan förenkla 
betydelsen av hur mottagaren ska tolka det som sägs, om det är något positivt, negativt, 
allvarligt eller skämtsamt. I den svenska kulturen ger man dock enligt Allwood inte uttryck 
för alltför starka känslor för vem som helst. Enkla gester tolkas i allmänhet likadant här som i 
Östeuropa, en tumme upp, eller ner är ett exempel. I olika kulturer betyder dock inte alla 
gester likadant och kan betraktas som förolämpningar, därför får en viss grad av försiktighet 
tas.  
 
Varje språk har unika ljud, hur många varierar beroende på vilket språk det är. Språken 
besitter också unika ljudegenskaper, där till exempel dialekten avslöjar varifrån man kommer. 
Ljudegenskaperna används för att få en sammanhängande mening med betoning på det man 
vill få fram med sitt budskap och uttrycker samtidigt känslorna. Att förmedla och uppfatta 
känslor med hjälp av ljudets egenskaper skiljer inte lika mycket från person till person, utan 
det är en större skillnad mellan olika kulturer menar Allwood. Detta eftersom att man 
använder olika tonlägen och de andra egenskaperna från ljudet omedvetet till en viss grad. 
 
Den tredje grundpelaren enligt Allwood som man ska betrakta när det gäller språklig 
kommunikation är ordförrådet. Ordförrådet utvecklas när en kultur lever på en plats under en 
längre tid. Det skapas fler ord för att kunna precisera sig bättre i det vardagliga livet. 
Ordförrådet skiljer sig inte betydande mycket i Europa. Jämför man Europa med vissa delar 
av Afrika är olikheterna mer påtagliga.  
 
Den grammatiska uppbyggnaden av svenskan och de östeuropeiska länderna är samma när 
man klassar språken enligt Joseph Greenbergs metod. Den går ut på att undersöka i vilken 
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ordning subjektet, verbet och objektet kommer i en mening. Både svenska, polskan, och de 
baltiska länderna använder sig av SVO (Subjekt, verb, objekt). 
 

Ett tredje språk 
 

Genom att de kommunicerande parterna använder sig av ett språk som ingen av de har som 
modersmål t.ex. engelska löser det många förståelseproblem. Allwood (1985) menar att en 
positiv maktutjämning kommer att ske genom att ett tredje språk används. Båda parterna 
kommer ha svårare att uttrycka sig och kommer på så sätt ha ett mer öppet sinne samt 
överseende mot missförstånd. Risk finns dock att någon av parterna behärskar det tredje 
språket så mycket bättre än sin motpart att ett ökat missförstånd kan ske. Dock är chansen stor 
att man blir försiktigare i sin kommunikation och handlar mer efter förståelse. 
Maktutjämningen sker troligtvis genom en rädsla av att uttrycka sig fel och på så sätt förlora 
respekt. 
 

Förståelse 
 

Enligt Allwood är det möjligt att förhindra många av de problem som uppstår i 
kommunikation mellan parter med olik kulturell bakgrund. Ett sätt är att utbilda parterna och 
ge en lätt men övergriplig information om likheter och olikheter i de olika kulturerna. Dock så 
finns flertalet studier om att en ökad förståelse inte automatiskt leder till minskad negativ bild 
eller minskade fördomar (Diskrimineringsutredningen SOU, 1984:55). Man behöver ett sätt 
att väcka empati, genom en känsla och vilja; det sker främst genom erfarenheter men kan 
också påskyndas genom utbildning i form av rollspel.  
 
Ytterligare ett sätt är att påskynda och öka anpassningen mellan varandras kulturmönster är 
genom att man har någon igenkänningsfaktor, att båda är föräldrar, samma hobby eller som i 
vårt fall jobba inom samma bransch. Genom detta sker det en identitetssamhörighet som ger 
ökad empati samt förståelse för den andres kultur och gör på så sätt att man kan öka 
kommunikationsförståelsen. 
 

Hierarki 
 
Hierarki är ett rangordningssystem som används inom stat, samhällen, militär, kyrkan och i 
företagsorganisationer. Det kan även skapas av utbildning, yrke, rikedomar. I Sverige är en 
tydlig hierarki ovanlig, här är det vanligare att man strävar efter jämlikhet och försöker 
minska de olikheter som finns i makt och status. I många andra länder som Polen där det 
gjorts ett arbete om hierarki är det dock tvärtom, där ses hierarki som något vanligt och 
naturligt (Öberg 1997). 
 
Maktdistanser och hierarki är vanligt i Polen och inom arbetslivet så innebär det att viktig 
information och rapporteringar vanligtvis endast sker uppåt i företaget och inte i sidled.  Detta 
kan personen som sitter högt upp i hierarkin utnyttja till sin fördel. (Adamiec 2000). 
 
Många polska yrkesarbetare anser att kvalité betyder att göra de personer som står över 
yrkesarbetaren i hierarkin belåtna istället för att fokusera på det faktiska jobbet och utföra det 
bra. Denna skillnad i hierarki visar sig ofta i att polska arbetare förväntas få order och 
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instruktioner innan arbetet ska utföras istället för att ta egna initiativ. (Lintunen 1997) 
 
Orsaken till denna skillnad i hierarkin är att Polen och Sverige har väldigt olika bakgrund. 
Sverige har länge varit i fred och på så sätt varit ett stabilt land. Polen har däremot haft en 
historia av krig, delningar och andra oroligheter. Detta leder ofta till att man känner en 
trygghet i att ha väldigt styrda riktlinjer, lagar och regler. (Öberg 1997). Adamiec förklarar 
också att under Polens kommunistdiktatur var företag styrda av staten och fick yrkesarbetare 
fick lön oavsett om det gjorde ett bra jobb eller inte. 
 
 

3.8 Ekonomiska aspekter 
Detta kapitel är en teoretisk modell. 
 
I dagens samhälle behöver vi bygga med en högre produktionstakt om regeringens mål ska 
uppnås, som redovisas i kapitel kap 3.1. För att uppnå effektivare produktion och god 
ekonomi är prefabricerade betongelement ett gynnsamt alternativ. Detta då det minskar 
arbetsinsatsen på plats, arbetsledningen och risken att den mänskliga faktorn felar. 
 
En betydande ekonomisk faktor är stora arbetsinsatser på byggarbetsplatsen som är avgörande 
för vinstdrivande projektet. Det ställer stora krav på alla deltagare i arbetsmomenten och för 
arbetsledningen att samordna det. Fler 
arbetare på bygget under kortare 
perioder är en belastning, inte bara 
ekonomiskt utan också ur ett 
arbetsmiljömässigt synsätt. Genom 
prefabricerade betongelement minskar 
behovet av yrkesarbetare på 
byggarbetsplatsen. Prefabricerade 
betongelement används i regel när det 
går, om man inte är tvungen att gjuta 
på plats. Det handlar om tunga lyft och 
att UE har erfarenhet och rätt 
kompetens för att klara av att leverera 
elementen i tid är något som är av 
största vikt. Betongelementen levereras 
utformade efter kundens önskemål där 
el, VVS och rörinstallationer är 
förberedda. Arbetsinsatsen som krävs 
minskar drastiskt när man drar ner på 
antalet moment och endast behöver 
lossa elementen och montera dem. 
 
  Figur 10 - Kraljics modell 
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Upphandling av utländska underentreprenörer 
 
Peter Kraljics matris, även kallad Kraljics matris är en teoretisk modell som visas i figur 10. 
Modellen är vald då den har många vinklar och angreppsätt vilket gör att många företag i 
byggbranschen kan tillämpa den teoretiskt. I matrisen kan företag värdera vad som ger en hög 
vinstpåverkan, och vilka risker som finns kopplade till leverantörsmarknaden och val av 
leverantör. 
 
För att välja en strategi som fungerar bra för sina inköp till de förutsättningarna som ställs i 
branschen och på leverantörsmarknaden får man angripa matrisen med ett bestämt perspektiv 
(Kron & Wallgren 2010). Matrisen går teoretiskt sett att tillämpa på fallföretagets inköp och 
val av leverantörer. 
 
Till exempel om företaget håller sig till den svenska marknaden utan att ta med utländska 
underentreprenörer i beräkningen kan det vara en flaskhals. Detta eftersom att efterfrågan är 
större än tillgången på inhemsk arbetskraft då det råder arbetskraftsbrist. 
 
Tas det istället in utländsk arbetskraft, kan det leda till ett stort utbud av underentreprenörer. 
Vinstpåverkan kan se ut att bli större då det generellt är billigare att anlita utländska 
underentreprenörer. Det företag oftast inte räknar med är den extra arbetsledning som krävs 
för utländsk arbetskraft. Detta kan göra att priset som är 30 % lägre från början kan minska 
till 10 %, eller gå jämt ut med att ha anlitat någon UE från Sverige som inte kräver lika 
mycket arbetsledning. I dagsläget väljs utländska företag inte enbart för priset, utan till stor 
del för att det finns tillgängliga och har en kortare leveranstid. 
  
Eftersom matrisen kan definieras på olika sätt, där de två huvudfaktorerna betydelse (vertikala 
axeln) och risk (horisontella axeln) är det viktigt att definiera hur du ska använda matrisen och 
vilket synsätt du har på de olika delarna. (Lind 2008). 
 
Betydelsen (vertikala axeln) kan ha olika innehåll beroende på om det är från företagarens 
perspektiv eller kundens. Det kan vara betydelsen för värdet på volymen av produkter man 
köper in, värdet på slutprodukten, eller värdet på varan från kundens perspektiv. Med dagens 
höga orderstock på fallföretaget är det viktigt att leverantörerna kan leverera i tid för att slippa 
förseningar samt avgifter som detta kan medföra. 
 
Risken (horisontella axeln) påverkas av hur tillgången av leverantörer ser ut, hur svårt och hur 
lång tid det tar att byta från en leverantör till en annan. Utländska företag som hyrs in på den 
svenska arbetskraften har EU:s fria rörlighetsregler att luta sig tillbaka på. Annars kan det 
finnas andra faktorer som spelar in i val av leverantör, så som handelsavtal mellan länder och 
tullavgifter. (Lind 2008). 
 
 
Icke-kritiska delen 
Den icke-kritiska delen är inte särskilt beroende av val av underentreprenör menar Catharina 
Lind. De kostnader som finns är ett måste för att tjänsten kan utföras. Som städning, en viss 
del av organisationen, maskiner, lyftanordningar och verktyg är kostnadsposter som 
tillkommer vilken underentreprenör som än anlitas. Att använda färre underentreprenörer 
skapar en bättre kontakt, då olika processer kan komma igång snabbare på grund av att man 
slipper inlärningsprocessen för helt nya företag. Utländska underentreprenörer kan behöva 
mer arbetsledning och därför kan poster som städning och organisation öka vid ett sådant val. 
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Hävstång 
Hävstångsrutan är om man ser från företagets perspektiv oftast kopplad till det ekonomiska 
intresset. Ur fallföretagets synvinkel, inkluderar produktionsnära material, alltså betongen i 
stommen och armeringen, som är a och o för slutprodukten och inköpet sker även till en stor 
volym. Eftersom det är på den översta delen av y-axeln, där vinstpåverkan är som störst gäller 
det att kunna förhandla till sig så bra priser som möjligt, då volymerna och arbetena är väldigt 
stora, komplexa och en stor kostnadspost i ett projekt. Det är eftertraktat att ha många 
konkurrerande leverantörer i den här rutan och det stämmer när det gäller svenska 
underentreprenörer. Sett ur ett arbetsmiljöperspektiv kan det vara en nackdel att ha många 
konkurrerande utländska underentreprenörer om de inte har någon erfarenhet från den svenska 
marknaden. Detta resulterar i att de måste läras upp inom arbetsmiljöarbetet som finns i 
Sverige och är en kostnad som företag inte tänker på. (Lind 2008) 
 
Flaskhals 
Att det finns en större efterfrågan än tillgång är en potentiell risk för en flaskhals. 
Betongstommar t.ex. är ett stort moment och tar lång tid som påverkar hela projektets 
produktion. För fallföretagets del finns en risk att UE tar på sig allt för många jobb eller får 
problem vid produktionen alternativt installationen av stommarna som kan leda till 
förseningar som drabbar hela projektet. (Lind 2008) 
 
 
Strategiskt 
Prisnivåerna är generellt lägre i Baltstaterna och Östeuropa på byggvaror med samma 
prestanda som i Sverige; att priserna är 30 % lägre utomlands är inget ovanligt. Detta beror 
bland annat på lägre löner och skatter. (Lind 2008). 
 
Därför kan det ses som en klar fördel att anlita utländska underentreprenörer som levererar 
vissa delar av ett projekt. Då betong är dyrt och en stor kostnadspost i ett projekt, speciellt 
med betongstomme kan man spara väldigt mycket pengar i den här posten med rätt leverantör. 
Det kräver dock extra resurser på ledningen och att man är väl förberedd på de nya 
utmaningarna med utländsk arbetskraft. Att anlita en utländsk underentreprenör har sina för- 
och nackdelar som påvisats i rapporten. Använder man ett fåtal utländska underentreprenörer 
lär de sig med tiden hur arbetsmiljöarbetet fungerar i Sverige och kan därför skapa bättre 
ekonomisk vinning när de slipper upplärningstiden inom området. (Lind 2008)  
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4 Intervjustudie 
I detta kapitel presenteras resultat av intervjustudien på fallföretaget. 
 
De respondenter som deltagit i intervjustudien har alla olika positioner inom H2 Entreprenad: 
verkställande direktör (VD), platschef (PC) och arbetsledare (AL). Samtliga är anställda hos 
fallföretaget; något utmärkande för fallföretaget är medarbetarnas unga åldrar vilket även 
syntes i de vi intervjuade, samtliga är under 30 år. Alla intervjuade har en gymnasial 
utbildning inom yrket och en mångårig erfarenhet av projekt där prefabricerad betong är en 
utav huvudkomponenterna.  
 
Inom arbetsmiljö har samtliga intervjuade utbildningar inom Bas-P och Bas-U och kan på så 
sätt ha ett övergripande ansvar om arbetsmiljön på arbetsplatsen.  
Samtliga respondenter har lång erfarenhet av att arbeta med utländska underentreprenörer och 
jobbar dagliga med det antingen genom produktion eller projektering. 
 
Eftersom ämnet är stort och komplext har vi valt standardiserade intervjufrågor med breda 
svarsmöjligheter och möjlighet för diskussion. Intervjufrågorna har valts för att spegla 
litteraturstudien och dess syfte. Handledare har rådgjorts i framtagandet av frågorna. 
 
Intervjustudien är uppbyggd på fyra delar. En case study där intervjufrågorna har en 
inriktning på det allmänna arbetsmiljöarbetet inom fallföretaget. kap 4.1. Del två handlar om 
kulturella aspekter som tas upp i litteraturstudien som kommunikation och hierarkier. kap 4.2. 
De två sista delarna handlar om att beskriva upplevda olikheter på arbetsplatsen mellan 
svensk- och utländsk UE. kap.4.3 & kap 4.4 
 
Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
 
 

4.1 Case study – Arbetsmiljöfrågor på fallföretaget 
 
Vanligtvis kan man tro att unga företag har en nackdel i form av bristen av rutiner, dock är 
samtliga intervjuade personer tydliga med att bestryka att arbetsmiljöarbetet fungerar väldigt 
bra på fallföretaget. VD:n utvecklar i sitt resonemang att eftersom de är relativt nya får de fler 
kontroller från AMV och de behöver ha bra ordning från början. Han säger att de kan ”skapa 
helt nya rutiner, och vi har inga gamla vanor från företag som vi haft innan, så vi sätter 
förutsättningarna.” vilket gör att de kan sätta ribban själva och på så sätt hålla en hög nivå. 
AL tycker att det råder generellt bra ordning och reda på arbetsplatsen hos fallföretaget, PC 
och VD är inne på att dokumentationen fungerar väldigt bra. PC säger att man rättar sig efter 
AMV krav, dock framhåller han svårigheterna att hålla koll på allt som AMV begär, han 
ifrågasätter om BAS-U utbildningen är tillräckligt för att få koll på allt som begärs. 
 
Både AL och PC som jobbar dagligen inom produktionen framhåller att det är mycket att 
hålla koll på, speciellt att alla använder sin personliga skyddsutrustning och att de behöver 
påminna arbetarna om det dagligen vilket kräver mycket tid. VD tycker att det är viktigt att 
folk förstår varför de gör arbetsberedningar och att alla har samma filosofie när det gäller en 
säker arbetsplats. Dock är det mycket eget ansvar och man får lita på att de utför sitt 
arbetsmiljöarbete för sin egen skull, och inte bara för att. 
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På frågan ”Varför olyckor sker?” svarar de tillfrågade stress, okunskap och ren slöhet. Att 
stress är en stor faktor var alla överens om, det var även där flest olyckor skedde. VD:n tog 
dock resonemanget vidare och menade att det egentligen blir en ekonomisk fråga, tiden för 
säkerhetsarbetet finns avsatt i projekteringsskedet men behöver förtydligas i produktionen. 
Den mentala biten med att ”jag har klarat det innan, det händer inte mig” som PC berättade 
var alla gemensamt inne på och tyckte att det spelade roll. AL framhävde också vikten att ta 
hand om maskinerna, så att de inte utgör en arbetsmiljörisk. En av faktorerna till att man inte 
tar hand om maskinerna var lathet. 
 
Att man lägger en väldigt hög nivå från början av projektet på arbetsmiljön har både PC och 
VD märkt att det medför en bättre standard i arbetsmiljöarbetet. ”Genom att sätta höga krav 
på sig själv, kan man även sätta höga krav på UE” säger PC. Fallföretaget har också rätt att 
skicka hem underentreprenörer som inte använder sin skyddsutrustning, detta har dock aldrig 
hänt. AL tycker att man ska införa obligatorisk städning inför veckoslut då man åker hem för 
att komma tillbaka till en ren och fräsch arbetsplats på måndag. Detta skulle göra det roligare 
att jobba och motverkar potentiella olyckor i form av snubblingar med mera. 
 
Alla är eniga om att kraven som ställs på underentreprenörerna vid upphandling är rimliga i 
form av att de ska använda sin säkerhetsutrustning. Enligt VD ligger AMP med som en 
kontraktshandling och fallföretaget betalar inte ut första fakturan om UE inte kan presentera 
sina riskanalyser och arbetsberedningar. Detta upplever VD vara ett väldigt bra 
påtryckningsmedel mot företag som inte tar arbetsmiljön på lika stort allvar. 
 
 

4.2 Kommunikation och kulturella skillnader 
 
Kedjespelet, att en från utländska UE kan engelska och kommunicerar med de styrande är ett 
signum för projekten. Som vi redovisar i vår litteraturstudie menade Allwood att det sker en 
maktutjämning när man använder ett tredje språk. Det är inget vi fick bekräftat, dock kan 
information i kommunikationskedjan försvinna enligt PC och AL. Alla tre tycker därför att 
det viktigt att vara extra tydlig, helst med hjälp av skisser och bilder som hjälpmedel ”En bild 
säger mer än tusen ord”. AL tyckte att listor var ett bra komplement för att information inte 
skulle försvinna på vägen. PC kunde ibland vara skeptiskt till om de utstationerade har de 
engelska kunskaper som krävs, det kollas lätt genom att ställa motfrågor. VD berättade att de 
har värvat in en medarbetare som kan både estländska, svenska, engelska, ryska med mer som 
kan kommunicera avancerade instruktioner till UE för att undvika att information försvinner i 
ett tredje språk. 
 
VD menar att vid oplanerade arbeten, där man ska rätta till saker som blivit fel då 
arbetsmiljöarbetet inte är fullt genomtänkt är en risk. ”Det är oplanerade arbeten som är den 
största risken, fel som ska rättas till och man inte tänkt igenom säkerheten innan”. 
Kommunikationen kan då brista när man inte har ritningar, skisser eller bilder på allting som 
fallföretaget strävar efter att ha i vanliga arbeten. 
 
Det finns även positiva aspekter att betrakta med kommunikationskedjan enligt VD. Vid en 
arbetsplatsintroduktion kan översättaren, eller tolken som man kan kalla han översätta. Detta 
är dock en liten kedja som inte innehåller några svåra tekniska moment. Det är även väldigt 
viktigt för UE att kunna fråga vid tveksamheter, eller vid behov av upplysningar om 
arbetsmiljöarbete. Det hade varit optimalt om alla kunde tillfredställande engelska enligt AL 
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och PC men att ha en länk som är kommunikationsansvarig mellan UE och fallföretaget 
fungerar bra överlag. 
I vår litteraturstudie har vi märkt en stor skillnad i kultur mellan Sverige och Östeuropa, 
speciellt när det handlar om hierarkier och detta fick vi bekräftat när vi frågade om skillnader 
i kulturen, i form av attityder, visa känslor och ifrågasätta. AL och PC var båda entydiga i 
svaret att utländska entreprenörer ifrågasatte mindre. PC sa att ”Svenska UE ifrågasätter tre 
gånger, medan utländska UE inte ifrågasätter alls”, vilket resulterade i att saker kan bli fel. 
Han fortsatte sitt resonemang med att utländska UE inte vågade, utan att de tror att de ska 
kunna allting från början. Därför är det viktigt att vara extra tydlig och försöka undvika 
oklarheter om utländsk UE känner sig obekväm i att fråga. AL menade att det är mer 
hierarkier, att chefen för de utländska UE var lite som deras kung och att de var rädda att 
ifrågasätta. VD var inne på samma spår, att det är en väldigt uppdelad auktoritet och att man 
inte går in i varandras arbetsområden. En arbetare går inte in och ifrågasätter en arbetsledare, 
osv. Detta upplever VD kan leda till dålig dokumentation och bristfällig uppföljning då 
kommunikationen ser annorlunda ut än på ett svenskt företag.  
 
 

4.3 Svenska underentreprenörers arbetsmiljöarbete 
 
När vi frågade respondenterna hur arbetsmiljöarbetet fungerade med de svenska UE fick vi 
följande svar. 
 
”Allt kan i regel alltid förbättras” 
”Svenskar är lite slarviga när det gäller hjälm, skyddsskor med mera, men väldigt bra på att 
använda säkerhetslina och de absolut viktigaste arbetsmiljöredskapen” 
”Mycket är beroende på företagsledningen” 
 
De var alla inne på att det fungerande bra överlag, men att det alltid kan ske förbättringar. VD 
menade att de har koll på AMV och att många företag har bra arbetsmiljösystem att följa men 
tog återigen upp ekonomin. Det beror på företagets ledning, vilken syn de har på arbetsmiljön 
och hur viktig den är. ”På samma sätt som du skriver din tidrapport borde du göra något 
liknande för arbetsmiljön”, med det menade han att om du hade fått avdrag på ackordet för 
bristande arbetsmiljöarbete eller arbetsmiljödokumentation hade det inte varit något problem 
med arbetsmiljöarbetet. 
 
Ingen tyckte att de svenska hade tillräckligt med kunskap om arbetsmiljöarbetet. PC och AL 
tyckte att det borde läggas mer fokus på utbildningar för yrkesarbetarna och inte bara de 
styrande människor. AL tyckte att man borde trycka mer på arbetsmiljöfrågor under 
utbildningstiden. VD tyckte att de styrande personerna som får utbildning inom arbetsmiljö 
har tillräckligt med kunskap, dock vet inte YA vilka skyldigheter och rättigheter de har. 
Fortsättningsvis menade han att folk måste vara aktiva och upplysa varandra, något som kan 
vara svårt om alla inte förstår samma språk. 
 
AL var inte nöjd med vilket ansvar de svenska UE tar för arbetsplatsen och att de inte plockar 
upp efter sig när de utfört sitt arbete. Det menade PC också, att de inte städar tillräckligt efter 
avslutat moment. 
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4.4 Utländska underentreprenörers arbetsmiljöarbete  
 
Det sista ämnet vi berörde var utländska UE och när vi frågade hur de tyckte 
arbetsmiljöarbetet fungerade fanns det ett tydligt mönster som kan synas i följande citat. 
 
”De jobbar på och gnäller inte lika mycket som svenskar, det behöver dock inte alltid vara 
något positivt.” 
”Man måste ha koll på dem, de gör inget självmant. Behövs det ett skyddsräcke måste man 
säga åt dem att montera det, de gör inte det på eget initiativ.” 
”De behöver en bättre och lite hårdare beskrivning, helst med bilder eller skisser” 
”Är du tydlig och ställer krav följer utländsk UE det dubbelt så bra som svensk UE, ställer du 
inga krav följer de hälften så bra. De tar inte mycket eget ansvar, de gör vad de blir 
tillsagda.” 
 
Det krävs att man är tydlig och lägger lite extra fokus på att säga till vad som behövs göras 
utifrån arbetsmiljön. Då de inte har samma arbetsmiljötänk i hemlandet har de inte samma 
inrutat tänk som oss i Sverige enligt AL. I vår litteraturstudie finns det klara belägg att man 
inte ifrågasätter en med högre position och det är därför viktigt att de styrande i produktionen 
är tydliga med sina krav gentemot de utländska UE. 
 
AL tyckte att allt alltid kan förbättras i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. VD tyckte att det 
var viktigt med en diskussion där arbetarna själva fick förklara hur de skulle arbeta med 
arbetsmiljön istället för att kommunikationen endast skulle ske en väg. 
 
Svaret var relativt lika när vi frågade om de utländska UE hade tillräckligt med kunskap 
gällande arbetsmiljön. PC tyckte inte det och sa att det berodde på att de inte har lika strikta 
arbetsmiljöregler i hemlandet. AL tyckte inte heller det, och att de i allmänhet hade en sämre 
kunskap än de svenska UE. VD tyckte att de styrande utländska UE hade tillräckligt med 
kunskap men att arbetarnas kunskap kan vara bristfälliga. VD framhävde även att nya arbetare 
i arbetslaget som ville visa framfötterna lite väl mycket kunde vara en risk. Han menade att 
med erfarenhet kommer det ett lugn där man tar saker i den takt som krävs istället för att 
hoppa ner från bocken eller använda fel redskap bara för att det finns snabbt till hands. 
 
PC tyckte att fallföretaget skapade tillräckliga förutsättningar för utländska UE att arbeta 
säkert. Vid varje nytt objekt ska en ”tolk” finnas med för att de ska förstå och kunna fråga vid 
oklarheter. 
 
Mycket handlar om erfarenhet av den svenska arbetsmiljön när det gäller att ta ansvar för 
arbetsplatsen. Alla var inne på att utländsk UE blir bättre och att det märks vilka som varit i 
kontakt med den svenska arbetsmarknaden tidigare. PC berättade att ”i regel tar utländsk UE 
inte sitt ansvar för en säker arbetsplats, men det har blivit bättre i branschen än vad det varit 
tidigare. När det är samma gubbar som varit i Sverige länge lär de sig.”. VD var inne på 
samma spår ”De har fått lära sig den hårda vägen. Kommer det nya måste man vara tydliga 
med dem redan i projekteringen, lära upp dem hur övriga jobbar… hur de hanterar 
riskanalyser och vad som är acceptabelt”. VD fortsatte sitt resonemang med att återigen 
påpeka att de verkligen inte är självgående utan att man får stå med pekpinnen. Om de inte 
har informationen så gör de inget, utan det gäller att se till att de har information om vad som 
gäller och vad som förväntas. 
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VD sa följande ”Upp till styrande personer och platsledning till hur arbetsmiljön ser ut. 
Börjar någon tappa så tappar alla, höjer några så kan alla höjas”. Det gäller alltså att föregå 
med ett gott exempel, både för att visa hur det ska se ut, och för att lättare kunna ställa krav på 
de utländska UE. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera resultatet från litteratur- och intervjustudien. 
Kopplingar, samband och oklarheter kommer att analyseras och utvärderas. 
 
Arbetsmarknaden 
Idag blomstrar den svenska byggbranschen det visar den statistik som framtagits vår studie. 
Sverige består idag av över 10 miljoner invånare och ökar i rask takt. Detta har medfört en 
bostadsbrist i landet och redan 2024 förväntas vi överstiga 11 miljoner invånare. Därför har 
regeringen och Boverket satt upp ett mål på 710 000 nya bostäder fram till 2025 för att råda 
bot på bostadsbristen. För att möta regeringen och Boverkets mål behövs det byggas 88 000 
bostäder per år inom de närmsta fyra åren. Det är 40 % mer än vad som produceras idag och 
bristen på arbetskraft är redan påtaglig. Den enda lösningen i nuläget är enligt oss att ta in mer 
utstationerad arbetskraft för att ens kunna komma i närheten av den höga produktionstakt som 
eftersträvas. 
 
Arbetskraftsbristen har gjort att flertalet utländska underentreprenörer tagits in i den svenska 
byggbranschen för att hålla uppe produktionstakten. Även de rådande EU-regler om fri 
rörlighet gör möjligheterna lättare för utstationerad arbetskraft. 
 
Långsiktiga lösningar på arbetskraftsbristen är utbildning och att skapa ett intresse för 
branschen. Vi tror att en ökning av antalet platser på yrkesutbildningar kommer att resultera i 
en ökning av arbetskraft. Intresse borde skapas redan på högstadiet inför kommande 
gymnasieval. Byggbranschen är väldigt mansdominerad och det finns en outnyttjad kapacitet 
hos det motsatta könet, detta borde branschen se över och anpassa sig. Detta är dock lösningar 
som tar lång tid och löser inte dagens arbetskraftsbrist. 
 
Arbetsskador och ansvar 
Enligt Arbetsmiljöverket är det dubbel så stor risk att skada sig inom bygg- och 
anläggningsbranschen jämfört med andra branscher. Risken för utstationerad arbetskraft att 
råka ut för en arbetsskada är 36 % större än för inhemsk arbetskraft. Det är även fyra gånger 
så stor risk för utstationerad personal att dö på sin arbetsplats. Vi tycker att siffrorna är 
anmärkningsvärt höga och bör tas på största allvar. Tid och resurser ska alltid avsättas för att 
uppnå en god arbetsmiljö och minimera riskerna för skador eller i värsta fall dö på jobbet. 
 
En av anledningarna till att risken att skada sig inom byggbranschen är dubbelt så hög är på 
grund av den ständiga förändringen på arbetsplatsen. Intervjustudien visade på vikten av 
rutiner och ordning på arbetsplatsen. Inte bara att man kan snubbla på kvarglömt skräp utan 
även arbetsmoralen höjs när man kommer in till en fin arbetsplats. Möjligheten att hålla en 
hög nivå på ordningen på arbetsplatsen ökar markant om man konstant trycker på det. Därför 
är det viktigt att vara tydlig från början med vad som gäller, både för utländsk och svenska 
underentreprenörer.  
 
Stress är en annan stor orsak till olyckor inom arbetet, även ifall tiden finns projekterad för 
arbetsmiljöarbetet gäller det för individen att utföra det. Svenskar är lite mer inrutade i 
arbetsmiljöarbetet medan vi märker att utländska behöver mer styrning här på grund av deras 
arbetssätt i hemlandet. Vi har också märkt en brist hos utländska UE att ta egna initiativ, de 
väntar sig order från en som står högre upp i hierarkien. 
 
Många företag kan nog se utländsk arbetskraft som ett komplement till att täcka upp bristen 
på personal. Det är inte riktigt så lätt som det låter att bara ta in utländsk arbetskraft. Enligt 
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vår litteraturstudie påvisas det att utländsk arbetskraft från t.ex. Baltikum behöver mer 
styrning, både för arbetet men framförallt för att arbeta med arbetsmiljön. Detta är något som 
bekräftades av intervjustudien. Vi tror att orsaken till stor del beror på att de inte har samma 
strikta regelverk inom arbetsmiljö och säkerhet som vi är vana vid och vet inte exakt vad de 
har rätt till gällande arbetsmiljön i Sverige. 
 
När arbetskraften kräver mer arbetsledning krävs det större resurser i ledning från företaget 
som använder sig av de utstationerade arbetarna. Det ligger dock ett stort ansvar på företagen, 
speciellt byggherren och de olika ledande positionerna med arbetsmiljöansvar. Byggherren 
har ett ansvar gentemot den utstationerade arbetskraften. I arbetsmiljöplanen som upprättas 
regleras samspelet mellan de olika yrkesgrupperna, det kan vara svårt att få den att nå ut till 
alla då det oftast endast är en som klarar av engelskan i ett utländskt arbetslag. Vi tror att det 
kan leda till brister i kommunikationsflödet. Att förmedla arbetsberedningar till utstationerad 
personal sker oftast genom att en engelsktalad arbetsledare tar del av informationen som 
sedan förmedlas till de resterande i arbetslaget. Sen ska den engelsktalande försöka tolka till 
arbetslaget. Är det då en arbetare med mindre erfarenhet som inte besitter samma kunskap 
som den som ska tolka kan detta leda till en arbetsmiljörisk om den oerfarna inte får all 
information som är nödvändig. Vi ser att arbetsberedningar är den viktigaste faktorn för att 
undvika olyckor. Ett sätt som vi tycker är effektivt är att med hjälp av bilder, ritningar eller 
tydliga listor göra arbetsberedningarna mer lättförståeliga. Fallföretaget har även börjat med 
arbetsberedningar i 3D-ritningar för att förtydliga arbetet och minska risken för missförstånd. 
 
Byggherren fördelar en del av arbetsmiljöansvaret på BAS-P och BAS-U; så är det även hos 
fallföretaget. Vad vi erfar räcker inte den en- eller tvådagars utbildning som finns idag för det 
ansvaret som läggs på deras axlar. BAS-P som är med i arbetsmiljöarbetet i projekteringen får 
det svårare att planera när det är oklart över hur mycket arbetsmiljötänk ett utländskt företag 
har, speciellt om det är någon som inte verkat inom Sveriges gränser tidigare, eller endast 
under kortare perioder. BAS-U arbetet blir svårare med tanke på den utländska arbetskraften, 
det kommer att ta mycket mer tid och energi då de måste ständigt övervaka att 
arbetsmiljöarbetet följs. Vi tycker därför att det borde vara en längre utbildning för BAS-P/U 
utbildningarna och att vanliga yrkesarbetare får en något enklare utbildning i allmän 
arbetsmiljö. Detta skulle resultera i att YA kan ta ett större inofficiellt eget ansvar för 
arbetsmiljön och hjälpa byggarbetsmiljösamordnarna att påminna varandra om vad som gäller 
och framförallt veta sina egna rättigheter. Detta lär resultera i en säkrare arbetsplats och att 
mindre tid läggs på BAS-U att agera ”vakt” och säga åt folk hela tiden. De sociala aspekterna 
såsom ökad mångfald är också en del av arbetsmiljöarbetet. 
 
Arbetsgivaren har ett arbetsmiljöansvar gentemot sin egen personal. I Sverige sker det genom 
det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), men att det är lika strikt och läggs lika mycket 
vikt utomlands tror inte vi. Vi fick även antydningar angående det i våra intervjuer. Vi tycker 
att man måste ställa höga krav på de utländska arbetsgivarna. Som VD:n för fallföretaget 
berättade att de kräver in riskanalyser och arbetsberedningar innan de betalar första fakturan 
tror vi är ett väldigt bra påtryckningsmedel, för att de ska ta arbetsmiljön på ett stort allvar. 
 
Att få in bra och fungerande rutiner är väldigt viktigt. När arbetskraften inte pratar ett 
gemensamt språk är det viktigt att alla får en bra introduktion på arbetsplatsen. Ett bra 
komplement till detta kan vara Tysta boken enligt oss. De vi intervjuade hade aldrig hört talas 
om den men var ändå positiva till den. Dock vill de se mer av en dialog där man aktivt 
bekräftar sina kunskaper om arbetsmiljö, annars blir risken att man bläddrar igenom boken 
bara för att. Det gäller att kunna diskutera, ställa frågor och faktiskt förstå varför all 
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skyddsutrustning finns och att den är till för deras egen säkerhet och inte för att vara ett hinder 
i arbetet.  
 
Kulturella skillnader 
En viktig faktor som leder till arbetsskador och i värsta fall dödsfall är enligt vår mening 
skillnaden i kultur. De sociala aspekter som språk, förståelse samt inarbetade beteendemönster 
är barriärer som är svåra att ta sig igenom och ändra. Att använda sig av engelska som ett 
tredje språk är något som oftast fungerar bra. Inom varje arbetslag finns det alltid någon som 
kan bra engelska och fungerar på så sätt som en tolk. Vi ser dock att nivån på 
engelskkunskaperna inte alltid motsvarar förväntningarna från ledning och kan skapa 
missförstånd. 
 
Det visar sig enligt intervjustudien att om information ska ske genom flera steg är det lätt att 
något missas på vägen och informationen blir felaktig. För att undvika detta använder sig 
fallföretaget av tydliga listor, byggritningar och instruktioner. Ritningar är ju ett branschspråk 
som sträcker sig över dessa kulturella gränser och ökar förståelsen.  
 
De gör också samtliga arbetsberedningar i 3D-ritningar så att risken för missförstånd minskar. 
Fallföretaget har även anställt en konstruktör med rötter i Baltikum för att underlätta 
kommunikationen i komplicerade fall.  
 
En kulturell aspekt som skiljer sig mycket från vårt samhälle är hierarki. Hierarki i Polen och 
Baltikum är något som är väldigt utbrett och något som anses helt naturligt. Här i Sverige kan 
vi inte förstå, eller relatera till begreppet hierarki på samma sätt. Att föra dialog och dela 
information mellan olika befattningar känns som en självklarhet för oss. Det visar sig i att 
yrkesarbetare från dessa länder tycker det är viktigare att göra personen som står över honom 
nöjd än att göra ett bra jobb. Det kan även visa sig i att de ogärna tar egna initiativ, det väntar 
hellre på att någon ska säga åt dem vad de ska göra. Detta bekräftas också i intervjustudien 
där det kommer fram att de ej tar egna initiativ särskilt när det gäller sin egen arbetsmiljö. Får 
de dock instruktioner och order om det så sköts det oftast fläckfritt.  
 
Det betyder att utstationerade arbetare behöver tydligare styrning. Detta leder till ett ökat 
arbete för ledningen och kanske även ett högre pris på arbetet än beräknat. 
 
Den gyllene triangeln är ett väldigt bra sätt att få struktur och en bra överblick av 
arbetsmarknaden. Vi tycker att det ger en trygghet för arbetaren, speciellt utländska som 
kanske inte vet sina rättigheter i den svenska arbetsmarknaden. Det hjälper enligt oss den 
enskilde arbetaren på ett bra sätt och skapar trygga arbetsförhållanden. 
 
Intervjuförutsättningar 
Respondenterna bekräftade mycket av vår fakta, det betyder att vår litteraturstudie är relevant 
för dagens arbetsplatser och företag. Alla intervjuerna hölls under samma dag och på rad, 
detta var för att underlätta för alla att hitta en plats och tid som fungerade. På grund av vår 
öppna intervjustudie kunde vi rikta frågorna och ställa följdfrågor efterhand vilket var ett bra 
komplement. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel redogörs våra slutsatser genom att svara på de ursprungliga 
frågeställningarna som angavs i syftet och exempel på fortsatta studier. 
 
Varför använder sig svenska byggföretag av utländsk arbetskraft? 
 
Det finns två anledningar, ekonomiska samt arbetskraftsbrist. Där vår litteraturstudie har visat 
att bristen på arbetskraft är den största av dessa två. Sveriges bostadsmarknad är på historiskt 
sett höga nivåer och den inhemska arbetskraften räcker inte till. 
 
 
Löper man större risk för arbetsplatsolyckor som utländsk byggnadsarbetare på svenska 
byggarbetsplatser? 
 
Tveklöst ja. Det finns tydliga rapporter och statistik som visar att utstationerad personal på en 
svensk arbetsplats löper betydligt större risk att skadas eller dö i arbetet än svensk personal. 
När produktionstakten ökar ytterligare för att mätta bostadsmarknadens behov kommer med 
all sannolikhet dessa risker inte minska utan förmodligen öka. 
 
 
Hur fungerar kommunikationen på svenska byggarbetsplatser med utländska 
underentreprenörer? 
 
Den fungerar i regel bra, men går att förbättra. Att fler utländska underentreprenörer kan 
hantera det engelska språket bra hade underlättat för de styrande personerna och minskat 
resurserna för kommuniceringen. 
 
För att förtydliga arbetsberedningar visar det sig att ritningar och tydliga instruktioner har en 
positiv inverkan.  
 
 
Finns det fungerande rutiner som är anpassade för flerspråkiga arbetsplatser? 
 
Det finns rutiner anpassade för flerspråkiga arbetsplatser så som Tysta boken, översatta 
arbetsplatsintroduktioner samt upprättade AMP. Det är lätt att skapa rutiner för planerade 
händelser, men vi har märkt att svårigheten ligger i de oförutsedda händelserna. Hur väl man 
än planerar kommer hinder att uppstå på arbetsplatsen som måste lösas på plats. Oavsett hur 
bra rutiner företaget har handlar det i grunden om att förmedla vikten av arbetsmiljöarbetet 
ner på individnivå. 
 
 
Hur ser de sociala aspekterna ut i den svenska byggbranschen? 
 
De mångkulturella aspekterna bör beaktas mer, språkförbristningar kan leda till problem 
vilket påverkar både företaget och individen. Det är viktigt att förstå skillnaden i kultur, 
kommunikation och värderingar hos människor med olika härkomst. Om man tar in utländsk 
arbetskraft ska man ha avsatt tillräckligt med tid och resurser för ledning. 
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Fortsatta studier  
 
Långsiktiga lösningar på arbetskraftsbristen ser vi som en idé för fortsatta studier. Ett sätt är 
genom utbildning som att öka antalet platser på yrkesutbildningar, locka högstadieelever in i 
branschen. Ytterligare ett sätt är att få mer jämställdhet inom byggbranschen, den är 
fortfarande väldigt mansdominerad och borde kunna göra mer för att få in kvinnor i 
branschen.  
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor 
 
 
Personligt 
− Ålder? 
− Utbildning? 
− Yrkesroll, hur länge du har innehaft rollen samt vilka 
arbetsuppgifter? 
− Beskriv kort vad du har för arbetsmiljöansvar? Utbildning? 
 
 
Arbetsmiljöarbetet på H2 
− Hur har du upplevt arbetsmiljöarbetet på H2 jämfört med tidigare 
företag som du har varit anställd i? 
− Vad fungerar bra på H2? 
− Finns det svårigheter med arbetsmiljön inom ditt ansvarsområde? 
− Varför tror du att olyckor sker? 
− Vid vilka tillfällen sker olyckor? 
− Ser du någon skillnad i arbetsmiljöfrågor mellan svensk arbetskraft och utländsk? 
− Vad anser du är den största risken mot en bra arbetsmiljö? 
− Vad tycker du man ska lägga sitt fokus på för att uppnå en bra arbetsmiljö? 
- Några krav på UE vid upphandling, ställer ni krav? 
 
 
Kommunikation med utländska underentreprenörer 
− Hur har kontaken mellan dig och UE fungerat? Möten, socialt osv? 
− Finns det något som kan utvecklas? 
− Fungerar engelska som ett kommunikationsspråk? (Om inte – Hur kommunicerar ni?) 
- Ser du några skillnader i kulturen? (attityd, visa känslor, ifrågasätta) 
 
 
Svenska UE arbetsmiljöarbete på H2 
− Hur fungerar arbetsmiljöarbetet med svenska UE? 
− Vad är positivt? 
− Vad kan förbättras? 
− Har de tillräcklig kunskap om arbetsmiljön? 
− Skapar H2 tillräckligt med förutsättningar för UE att arbeta säkert? 
− Tar UE sitt ansvar för en säker arbetsplats? 
 
 
Utländska UE arbetsmiljöarbete på H2 
− Hur fungerar arbetsmiljöarbetet med utländsk UE? 
− Vad är positivt? 
− Vad kan förbättras? 
− Har de tillräcklig kunskap om arbetsmiljön? 
− Skapar H2 tillräckligt med förutsättningar för UE att arbeta säkert? Arbetsberedningar? 
− Tar UE sitt ansvar för en säker arbetsplats? Skillnader? 


