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Sammanfattning  

I dagens Sverige byggs det mer än någonsin och bristen på arbetskraft inom 

byggnadsbranschen är idag större än tillgången. Sedan den stora folkvandringen 2015 

har dock en ny arbetskraft tillkommit. Tidigare studier belyser att problematiken med 

personer med utländsk härkomst är att det kan uppstå kulturella skillnader, 

kommunikationsbrist och diskrimineringar, som i sin tur leder till att man inte 

rekryterar individer med utländsk härkomst 

 
Studiens syfte är att undersöka de upplevda orsakerna till lågt antal medarbetare med 
utländsk bakgrund med avseende på rekryterare och utländska anställda i 
byggnadsbranschen. Författarna har valt att intervjua respondenter endast från stora 
företaget och för att säkerställa anonymitet har företagen inte nämnts och 
respondenterna i studien har fått fiktiva namn. Författarna skickade välformulerade 
mail och kontakt togs även via telefon, till ett målinriktat urval av medarbetare där 
slutligen nio (n=9) personer valde att delta. Insamlandet av data utfördes med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer och via ett strukturerat upplägg uppstod tre 
grundläggande ämnen, vilket ligger till grund för studiens empiri. Resultatet visade 
framförallt att språket ansågs vara den fundamentala orsaken till varför det är ett lågt 
antal anställda med utländsk härkomst. Även diskriminering och kulturella skillnader 
sågs som ett hinder. 
 
Nyckelord: Mångfald, kultur, kulturella skillnader, integration, invandrare, 
könsfördelning, utländsk arbetskraft, normer på byggarbetsplatsen, diskriminering, 
kommunikation, invandrare 
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Abstract  
Sweden are building more than ever and the lack of manpower in the construction 

industry is today greater than the supply. However, since the great migration in 2015, a 

new workforce has been discovered. Previous studies show that the problem of persons 

with foreign descent is that cultural differences, communication and discrimination 

can arise, which in turn leads to the fact that people with foreign descent are not 

recruited 

The aim of the study is to investigate the perceived causes of a low number of 

employees with a foreign background with regard to recruiters and foreign employees 

in the construction industry. The authors have chosen to interview respondents only 

from the larger company’s and to ensure anonymity, the companies have not been 

mentioned and the respondents in the study have received fictitious names. The 

authors did sent a well-formulated email and contact was also taken by phone, to a 

targeted selection of employees where finally nine (n = 9) people opted to participate. 

The collection of data was carried out with the aid of semi-structured interviews and 

via a structured structure three basic topics was elected, which forms the basis of the 

study's empirical data. The result showed, above all, that the language was considered 

the fundamental reason of the low number of employees with foreign descent. 

Discrimination and cultural differences were also seen as an obstacle. 

Keywords: Diversity, culture, cultural differences, integration, immigrants, gender 

distribution, foreign labor, norms on the construction site, discrimination, 

communication, immigrants  
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Förord 
Vi vill tacka de respondenter som valt att ställa upp i vårt examensarbete och gjort det 

möjligt för oss att genomföra och lyfta upp examensarbetet på bästa sätt. Vi vill även 

rikta ett stort tack till vår handledare Kristian Widén på Högskolan i Halmstad som 

stöttat oss med betydelsefulla rådgivningar under studiens gång.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Sverige befinner sig idag i en stor bostadsbrist (Stenkvist, 2016) där en av orsakerna till den 
stora folkökningen beror på invandring. Fyra femtedelar av folkökningen består av 
medborgare med utländsk härkomst (Scb, 2018). Vid hög folkökning växer efterfrågan om 
bostäder vilket har lett till stor brist på personal i byggbranschen. Mats Åkerlind som är vice 
vd i Sveriges byggindustrier förklarar att på grund av arbetsbrist inom byggbranschen finns 
det stora möjligheter för nyanlända att få jobb då det är många som är välutbildade och har 
erfarenheter inom yrket (Byggindustrin, 2015). Tapio Kari menar att byggbranschen positivt 
på att det finns ny arbetskraft men att språket är ett hinder på grund av säkerhetsskäl. ‘’ 
Språkkunskapen måste vara så pass bra att man förstår varningsskyltar och varningstexter’’ 
(hbl, 2016). 
 
Gerry Åkerström berättar att 250 000 personer kommer pensioneras, genom att ha startat 
Telge Peab får både invandrare och arbetslösa jobb i byggbranschen som ersätter 
arbetsbristen i branschen (Nyteknik, 2010). Trots hög bostadsbrist och stor mängd personer 
som pensioneras är arbetslösheten bland invandrare hög.  Enligt Sveriges Radio (2015) kan 
det vara en följ av att den genomsnittliga tiden för invandrare att etableras på 
arbetsmarknaden cirka sju år. Invandrare har en svagare utgångspunkt till arbetsmarknaden 
och är ett stort bekymmer då arbetslösheten bland dem är fyra gånger högre än hos infödda. 
(Broomé m.fl., 1996). Orsaker till få personer med utländsk härkomst på arbetsmarknaden 
kan bero på kompetenskrav på språket och kulturspecifik kompetens i arbetslivet. 
Diskriminering anses även som en huvudorsak till att personer med utländsk härkomst har 
svårt att ta sig in på arbetsmarknaden (Broomé m.fl., 1996). 
 
Paula Lejonkula berättar att det är cirka 11 procent i byggbranschen med utländsk bakgrund, 
vilket kan jämföras med att 25 procent i åldrarna 15–64 år totalt i Sverige som har utländsk 
bakgrund. Trots de positiva siffrorna Paula visade belyser hon även att fördomar existerar 
starkt i byggbranschen. En studie gjordes på rekryterare där ‘’78 % ansåg att personer med 
arabisk-muslimsk bakgrund skulle prestera sämre än en etnisk svensk’’ (VVS forum, 2016). 

1.2 Problembeskrivning 

I befintliga artiklar betonar man den rådande problematiken där nyanlända och personer 

med utländsk härkomst har svårigheter med att komma in i byggbranschen. Mats Åkerlind 

som är vice vd i Sveriges byggindustrier menar att man kan lösa yrkes brister inom 

byggbranschen med välutbildade nyanlända. Peab har som mål att med både invandrare 

och arbetslösa i byggbranschen ersätta arbetsbristen i byggnadsbranschen. Byggbranschen 

missar alltså en stor del av befolkningen med en hög kompetens. Grunden till rapporten är 

ta reda på varför invandrare är underrepresenterade i byggbranschen där följande faktorer 

kan bero på rekryteringen, intresse till branschen, kulturkrockar, diskriminering och 

kommunikationsbrist.    
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1.3 Syfte och Mål 

Syfte   
Studiens undersökning syftar till att identifiera och belysa vad som orsakar till att det är få 
tjänstemän med utländsk bakgrund i byggbranschen. Vidare är syftet att förstå vad som 
orsakerna till en icke jämställdhet i byggbranschens ur respondenternas perspektiv utifrån 
intervjuerna. Målgruppen i denna studie är personer inom HR och personer med utländsk 
bakgrund som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar.  
 
Mål och frågeformuleringar    
Målsättningen med studien är att belysa vad som orsakar en icke jämställdhet i 
byggbranschen för personer med utländsk härkomst. Vidare är målet att lyfta fram 
respondenternas synvinklar och förstå hur rekryteringsprocessen fungerar.  
   
Frågeställningar som tas upp i studien:     

• Finns det en icke jämställdhet mellan etniska svenskar och personer med utländsk 
härkomst i byggbranschen? Och vad beror det på? 

• Hur uppfattas möjliga orsakerna till en icke jämställdhet i byggbranschen av HR 
och tjänstemän? 
 

1.4 Avgränsningar 

Studien kommer endast göra en kvalitativ undersökning där man utgår ifrån respondenter 
som är passande för studien. Respondenterna kommer vara rekryterare och befintliga 
tjänstemän från byggbranschen. Ur geografiska skäl kommer arbetet undersökas i Sverige 
där utgångspunkten är att undersöka flera företag för att få bättre perspektiv. Studien 
kommer rikta sig mot personer med utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund avses 
personer som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två utrikes födda 
föräldrar.   
 

1.5 Metod 

Studien har utförts genom en väl granskning av befintlig litteratur där olika 
problemområden identifieras. En kvalitativ utformning av intervjufrågorna baseras på den 
befintliga litteraturen som formuleras till utvalda respondenter för arbetet.    
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2 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen kommer bakomliggande teorier som ansetts relevanta för 

ämnesområdet att redovisas. Tidigare forskning om tjänstemän med utländsk bakgrund i 

byggnadsbranschen har varit något begränsade och författarna har därmed valt att vara något 

restriktiva i detta avsnitt. Vi har tagit med studier som inte handlar om byggnadsbranschen 

men författarna anser att de är relevanta och kan beaktas i studien. 

2.1 Arbetskraft med utländsk härkomst i Sverige 

(Franzén, 2001) skriver i sin rapport att Sverige har förändrats från 1950-talet. Man har gått 
från att vara ett kulturellt och etniskt relativt homogent land till att bli ett mångkulturellt 
och etniskt sammansatt land. Anledningar till detta beror på att de olika årgångar av 
invandrare som ankommit till Sverige under efterkrigstiden har haft olika förutsättningar. 
De tidigast anlända invandrare hamnade som arbetskraft. De senaste decennierna har i stort 
sett omfattats av flyktingar och anhöriga till tidigare invandrare. Författaren belyser att 
invandrare som kommit till Sverige under 1950- och 60-talet har nått upp till ungefär samma 
sysselsättningsgrad, yrkesrörlighet och inkomstutveckling som den infödda svenska 
befolkningen (Franzén, 2001). Invandrarna kunde enligt (Bevelander.P.2010) ackvirera 
samma ekonomiska levnadsstandard som en etnisk svensk, av den orsaken var det irrelevant 
om de kom till landet för arbetsrekryteringen eller asylsökande. Invandrarna kunde 
dessutom leverera samma arbete med liknande kvalifikationer utan svårigheter däremot 
fann de svårigheter med att hitta anställning med anständig inkomstutveckling(Bevelander. 
P.2010).  
 
De los Reyes (2006, s.34–35) har i sin studie lyft fram att utrikes födda kvinnor hade ett stort 
inflytande på arbetsmarknaden i Sverige. Utrikes födda kvinnor att sysselsattes inom 
industrin på 1950-talet, vilket inte var den karakteristiska branschen för kvinnor då 
sysselsättningsgraden var mycket högre bland utrikes födda kvinnor än bland svenska 
kvinnor. Svenska kvinnor hade en tendens av att arbeta deltid medan utrikes födda kvinnor 
arbetade heltid. Författaren fortsätter berätta, behovet av att uppfylla en 
arbetskraftsefterfrågan medförde för utrikes födda kvinnor en positiv arbetsmarknad där 
ingen uteslöts på grund av sin utländska härkomst (De los Reyes, 2006, s.37). 
 

Arbetsmarknadssituationen för invandrare har dock upplevts dramatiska nedgångar under 

de senaste decennierna där situationen för de nya invandrargrupperna har drabbats mest. 

Ekberg (2012) poängterar i studien att invandrarnas position i arbetsmarknaden försämrades 

omkring 1980-talet. Flera möjliga förklaringar tas fram där diskriminering framförallt för 

invandrare från utomeuropeiska länder uppstår. Författaren lyfter även fram att man ökade 

krav på kunskaper i det svenska språket och misstag i integrationspolitiken kunde vara en 

möjlig orsak till försämringen för invandrare på arbetsmarknaden. Enligt Franzén (2001) 

studie var den öppna arbetslösheten bland utrikesfödda personerna under 1995 cirka 28 

procent och 7 procent bland svenska medborgare. Utrikesfödda personerna som har lyckats 

behålla sina arbeten har blivit placerade i yrken som ligger under deras formella 

utbildningsnivå. I slutet av 1990-talet återhämtade sig invandrarnas sysselsättning i 
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arbetsmarknaden främst bland utrikes födda män. Under år 2006–2007 kunde invandrarnas 

sysselsättning i arbetsmarknaden återhämtas ytterligare men för år 2008 skedde en 

minskning igen, återigen mest bland utrikes födda män även om utsträckningen var mycket 

mer limiterad än under 1990-talskrisen (Ekberg, 2012). 

2.2 Kulturella skillnader 

Kultur definierar en folkgrupp med samma miljö och levnadssätt det vill säga delar samma 

språk, värderingar, normer osv. Trots att man delar samma kultur skiljer varje individ sig 

från varandra (Allwood, Bergman & Hedencrona, 1989). Grupperingar uppstår inom ett 

samhälle där människan i sig skapar i sociala sammanhang (Freire, 2005). Kultur är 

komplext och grundas på kommunikationssättet i ett samhälle (Hall, 1959). Missförstånd 

uppstår lätt mellan människor med olika kulturer beroende på vilken uppfattning man har 

i arbetslivet. Det är viktigt att beakta denna typ av problematik för att få bättre 

kommunikation och samspel mellan varandra. Mångfalden på arbetsplatser har skapat ett 

nytt tänk i landet, man har kunnat ta hänsyn till olika mångfaldsfrågor (Allwood, Bergman 

& Hedencrona, 1989).  

För att kunna få bättre kommunikation och förståelse för vilka åtgärder arbetsmiljön måste 
ta hänsyn till. Man bör vara tydlig med information om hur kulturella skillnader kan uppstå. 
De som anländer till Finland för att jobba har ingen tidigare erfarenhet respektive kunskap 
om arbetskulturen i landet. I efterhand blir det en krock mellan landets arbetskulturer och 
den asylsökandes kultur, kulturella skillnader uppstår. Det är därför viktigt att invandrare 
som får jobb att ha förståelse för kulturella skillnaderna som kan uppstå i arbetet. Genom 
att förstå de kulturella skillnaderna kan man enklare inkludera invandrare i arbetslivet 
(Forsander et al., 2004). Att kunna bevara sitt egna språk men även ta del av landets 
arbetskulturer och språk är viktigt för att lättare komma in i samhället. För att kunna 
åstadkomma en god integration krävs det att man har ett engagemang kring landets språk, 
kultur samt utbildning (Inrikesministeriet, u.å.).  
 
Aycan (2005) har i sin studie lyft fram att det finns skillnader i rekryterings praxis och menar 
att denna praxis är berörs av kulturella värderingar och skiljer sig åt efter landet man bor i. 
I USA är urvalskriterierna främst baserade på utbildning och tidigare erfarenhet, medan 
Japan mer sätter sitt fokus på personlig lämplighet. I muslimska länder är det istället 
personliga relationer och pålitlighet viktiga bedömningskriterier. Skillnader i rekryterings 
praxis kan ge upphov till missförstånd när rekryterare från olika länder och kulturer skall 
samarbeta vid en rekryteringsprocess. Det skulle också kunna medföra svårigheter vid 
rekryteringssituationer när rekryterare och sökande har olika kulturella bakgrunder (Aycan, 
2005).  

2.2.1 Arbetskultur  

Utifrån beteenden, normer och värderingar som finns på en arbetsplats tillkommer det en 
arbetskultur som även kallas för machokultur. Arbetsplatserna i Sverige är strukturerade 
med rutiner där regler gällande säkerhet, skyddsronder, raster, arbetstider appliceras. 
Arbetskulturen skiljer sig åt beroende på vilka regler och system man har i landet. 
Arbetstider och raster exempelvis är systematiserat i Sverige medan i Polen läggs 
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arbetstiderna upp beroende på hur varje byggfirma planerar arbetsdagarna, dock måste allt 
följas enligt beställarens tidsplan (Gustafsson & Hansson 2005).  
 
Vid kulturella skillnader talar man om hierarki där ‘’social status, rikedom, utbildning, yrke, 
ålder, religion’’ räknas in. I den svenska byggbranschen kan platschefer, projektchefer, 
arbetsledare och yrkesarbetare kommunicera utan att tänka på vilken arbetsstatus man har 
då det svenska samhällsidealet strävar mot jämställdhet. I andra länder kan det vara svårare 
att ifrågasätta och diskutera då det anses vara oacceptabelt att gå emot rangsstrukturererna 
d.v.s., att människor med högre status respekteras mer än resterande på arbetsplatsen 
(Öberg 1997).  
 
I en annan studie beskrivs skillnader i etnologi som förklarar att invandrare oftast har en 
god interkulturell kommunikationsförmåga som visas vara en gynnsam egenskap inför 
framtida arbetsroller. Svensken å andra hand beskrivs oftast som konflikträdd som undviker 
problem.  
 
En arbetskultur utformar sig alltså på individens kommunikationssätt där individens 
samhälles omständigheter har utformat ens kommunikationssätt (Hoftstedt, 1991, Åke 
Daun, 1998). Vidare studier om interkulturella kontexter på arbetsplatser i Finland, 
intervjuas personalledningen och både infödda- och invandrade arbetstagare. Resultatet 
visade att personalledningen drog slutsatser om att de personliga egenskaperna man har 
förknippas oftast till individens kultur. De ansåg att invandrare skulle anpassa sig efter de 
finska normerna vilket framfördes under anställningen. Kraven var mer specificerade till 
invandrarna än finländarna. Invandrarna resonerade att det vore en självklarhet att vara 
anpassningsbar enligt de Finlands arbetsprinciper (Pitkänen, 2005).   

 
De los Reyes (2006, s.37) beskriver i sin studie att utrikes födda kvinnor utmärks av en 
mycket traditionell kvinnoroll under sin uppväxt. Författaren menar att kulturella faktorer 
har en betydande roll i hur man ser på familjemedlemmarnas uppgifter. Kvinnor och män i 
par visar ansatser till att ägna sig åt olika former av sysselsättningar där kvinnors ansvar 
är hushållssysslor och barnomsorg. Dessa kulturella begrepp om utrikes födda kvinnors roll 
i familjen skapar ett hinder för dem ifrån att inta sysselsättningar utanför hemmet.  
 
I Medlingsinstitutets rapport (2016) visade sig det att en av de vanligaste anledningarna till 
att kvinnor arbetar deltid beror på barnomsorg. Detta är en orsak till varför fler kvinnor 
väljer att arbeta inom kvinnodominerade yrken där deltidsarbete är mer frekvent. 
 

Cettner (2008) har i sin studie publicerat en genusanalys av kvinnliga civilingenjörer inom 
byggbranschen där hennes fokus har legat på kvinnornas upplevelser och erfarenheter kring 
arbetsvillkor, kultur, struktur och karriärval i byggbranschen. Av Cettners empiriska studie 
kom hon fram till att kvinnorna inom byggnadsbranschen upplevde att branschens 
utformning var av män för män. Bilden av den typiske ingenjören eller byggarbetaren var 
utformad på manliga normer vilket har lett till svårigheter att bli accepterad till rollen. 
Författarnas beskrivning av den bidragande faktor till den manliga normen inom 
byggnadsbranschen är att branschen räknas som konservativ. Man inte utvecklar normen 
vad som är manligt och kvinnligt.  
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Normen där chefer är medelålders män leder till att kvinnor har svårigheter med att bygga 
upp en kredibilitet då alla förväntar sig det av en man. Kvinnorna som intervjuades kände 
att de hade lägre status än sina manliga kollegor och hade ett motstånd om att ha högre 
krav än sina manliga kollegor. Kvinnor fick kämpa hårdare för att bevisa och bekräfta i rollen 
som kvinnlig ingenjör. Kvinnor upplevde även en repressiv jargong med nedtryckande 
kommentarer ofta sexistiska skämt på arbetsplatsen (Cettner, 2008). Cettner lyfter även 
fram att kvinnorna inte ansågs sig ha samma möjligheter när det gäller att bli befordrade 
samt att kvinnor blev sämre betalade och fick andra arbetsuppgifter tilldelade sig.  
 

2.2.2 Mångkulturell arbetsplats 

Mångfaldsbegreppet är en beskrivning av människors kompetenser som utnyttjas på 
arbetsplatser oavsett kön, etnicitet, utbildning, ålder och funktionshinder(Roth. A-K, 
2004.). Mångfald har ofta förknippats till integration av utlandsfödda och infödda i Sverige 
på arbetsplatser.  Man associerar ofta etniciteten med kulturen vilket är missledande dessa 
begrepp tillhör inte varandra. Att vara annorlunda det vill säga ha en annan kultur kan som 
följd påverka möjligheterna att komma in i arbetslivet. Kön, etnisk bakgrund, ålder, social 
bakgrund, sexuell läggning och funktionshinder har även en påverkan på arbetslivet (de los 
Reyes, 2001, s. 122.).   
 
Enligt Gaita.R, existerar människan i ett samhälle med ett kulturellt och socialt 
sammanhang som man själv kan missförstå och sympatisera med (Gatia, 2001).  Att inte ha 
förståelse andra människor, tyder inte på ett intellektuellt misslyckande där begreppet ‘’ inte 
förstår’’ kan ha flera betydande faktorer, exempelvis ‘’att inte äga kunskap om något (”jag 
förstår inte spanska”)’’ (Hertzberg, 2002). Likaså är det på arbetsplatser, oftast så har man 
svårt att begripa olika kulturer då man inte har mycket kunskap om det, därför kan det bli 
missförstånd där man inte har någon förståelse över hur en annan människa tänker (Doria, 
2004).     
 
Vidare studier kring mångkulturella arbetsplatser visar att alla har olika uppfattningar kring 
arbetslivet. Invandrare uppfattar finländarna som fördomsfulla och skeptiska när 
finländarna inte har något gemensamt med en person. I Finland men även i Sverige har man 
rätt till att vabba ett barn som medför att man blir hemma eller har kortare arbetsdagar än 
andra länder (Forsander et al, 2004). I en mångkulturell arbetsplats kan invandrare behöva 
ta ledigt för agerande gällande familjemedlemmar som finländska arbetsgivare har svårt att 
förstå sig på (Lauren & Wrede, 2008). Undersökning kring mångkulturen i Finland har 
undersökts där tre av fem företag arbetar aktivt med mångfaldsfrågor där åtgärder gällande 
utbildningar, introduktioner samt rekryteringsprocessen skulle förbättras för jämlikhet 
mellan invandrare och finländare. En mångkulturell arbetsplats, kan öka kontakterna med 
den globala marknaden genom att ha olika kompetenser får företaget en framgångsrik 
framgång (Sippola, 2008).  
 

2.3 Kommunikation 

För att kunna föra vidare diskussioner och kommunicera med andra människor är språket 
en betydande faktor. Begreppet tvärkulturell kommunikation innefattar när människor med 
olika kulturella bakgrunder har en kommunikation mellan varandra (Allwood, 1985). Men 
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hur tolkas kommunikationssvårigheter egentligen? Det rör sig inte endast om svagt 
ordförråd eller uttal, utan även olika uppfattningar kring olika samtalsämnen eller påverkan 
av status, ålder och kön. Åtgärder tas även gällande kommunikation mellan människor med 
olika kulturer, det vill säga vilka ämnen som anses olämpliga att diskutera för att inte 
missuppfattas. Som utländsk arbetssökande i en svensk arbetsmarknad kan 
språkkunskaperna påverka dina möjliga chanser att bli anställd (Gustafsson & Hansson, 
2005).  Att inte kunna språket uppfattas som ett problem på arbetsmarknaden då det anses 
vara svårare att förstå verksamheten, dock påverkar även de kulturella skillnaderna miljön 
på arbetsplatsen. Missförstånd är ett problem som oftast uppstår på grund av 
missuppfattning av instruktioner eller föreskrifter, men även brist på förståelse som kan 
både vara medveten och omedveten. (Allwood et al. 1989).  
 
(Burns et al, 2007:169) berättar i sin studie att om man skall vara attraktiv på 
arbetsmarknaden och bli kallad till intervju, är en stor förutsättning att man kan skriva en 
tilltalande ansökan och ha en välfungerande meritförteckning. Även om man klarar det här 
steget är det ingen garanti på att man får en anställning. Författarna fortsätter med att 
berätta att för personer med utländsk härkomst är hindret och svårigheter för detta större 
än för svenskar. Invandrare måste i vanliga fall börja om från början genom att bland annat 
lära sig språket, skapa ett kontaktnätverk och få sina utländska meriter översatta och 
validerade. 
 
För att stärka kommunikationen mellan varandra bör man försöka se ur andra människors 
perspektiv, man måste ha viljan att förstå varandra. Som exempelvis projektledare är det 
viktigt att åtgärda skillnaderna och likheterna kring de kulturella mönstren mellan olika 
kulturer för bättre kommunikation. När det kommer förmedlingen av information skiljer 
det sig åt beroende på hur arbetskulturen ser ut i respektive land, i Sverige föredras möten 
medan i Polen väljs skriftlig information som prioritering (Gustafsson & Hansson, 2005).  
 

2.4 Rekryteringsprocess 

För att kunna skapa hög validitet och klara av att göra en precis uppskattning av en 
potentiell medarbetare, är en stor förutsättning att man använder sig av rätt teknik menar 
(Lindelöw, 2008). För att kunna anställa den rätta medarbetaren bör man utgå från en väl 
skapad kravprofil som organisationen söker med avseende på kompetenser, specifika 
kvaliteter, meriter och erfarenheter. Med en strukturerad intervjuteknik har forskning 
påvisat ha ett relativt högt förutsägande värde i att prognostisera kandidatens lämplighet. 
(Lindelöw, 2008). 
 

2.4.1 Diskriminering i rekryteringsprocessen  

Med etnisk diskriminering menas att en person blir behandlad annorlunda på grund av 
dennes hudfärg, religion eller nationalitet (Nekby 2006). Diskriminering på 
arbetsmarknaden avspeglar sig i att medarbetare får lägre lön trots ekvivalenta meriter. De 
kan även bli utgallrade i antagningsprocessen trots att de är lika kvalificerade som andra 
sökande (Sjögren & Zenou 2007). 
 
Befolkningens synsätt till mångfald och invandring är en viktig faktor i den offentliga 
debatten. Etnisk diskriminering är en av orsakerna till en svag integration i det nya 

https://www.synonymer.se/sv-syn/f%C3%B6ruts%C3%A4gande
https://www.synonymer.se/sv-syn/prognostisera
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samhället och en bidragande anledning till att de inte inträder personer med utländsk 
bakgrund i arbetsmarknaden. Den svenska invandringspolitiken har värnat om att 
diskriminering på arbets- och bostadsmarknad inte skall förekomma. (Broomé m.fl., 1996; 
Rooth, 2001) 
 
(Burns et al, 2007) påpekar att Sverige även har en diskrimineringslagstiftning som förbjuder 
all form av diskriminering i arbetslivet utifrån etnicitet, kulturell bakgrund, kön, 
funktionshinder och sexuell läggning. Trots detta förekommer etnisk diskriminering genom 
rasistiska attityder, invandrarfientlig propaganda, demonstrationer och våld mot 
invandrare. Författarna menar att diskriminering i arbetslivet anträffas även av kännedomen 
av att det finns en diskrimineringslagstiftning efter att anställa personer som enkelt kan 
anpassa sig. 
 
(Burns et al, 2007) har i sin studie uppmärksammat diskrimineringens mekanismer på den 
svenska arbetsmarknaden och på arbetsplatser, samt möjliga orsaker till varför invandrare 
med invandrarbakgrund har svårigheter för att bli anställda eller blir kvar på jobbet. En 
möjlig orsak kan vara att invandrade utesluts av vad författarna kallar för ”grindvakter”, på 
grund av rasism, stereotypisk diskriminering samt att man saknar nätverkskontakter.  En 
grindvakt kan vara en arbetsgivare som bestämmer vem som blir rekryterad till olika 
tjänster. Diskriminering kan ske av en grindvakt under rekryteringsprocessen. En rekryterar 
fäster oftast sin vikt på förväntade reaktioner från kunder och tar även hänsyn till hur de 
anställda ställer sig fast vid detta. Författarna menar att de anställda kan klaga på att 
personer med en utländsk härkomst inte passar in i arbetsgruppen och att de inte känner 
till eller förstår svenska koder. 
 
Mlekov & Widell (2003) belyser i sin studie att rekrytering ofta sker genom personliga 
kontakter och att rekryteringsmodeller vanligtvis baseras på subjektiva uppfattningar och 
bedömningar. Otydliga urvalskriterier som exempelvis personkemi, leder till nivellering i 
urvalet och att det då framkallar exkludering av vissa grupper av arbetssökande. Detta kan 
i sin tur leda till homosocial reproduktion, det vill säg att lika söker lika och att arbetsplatser 
fortsätter att se likadana ut. Att människor attraheras av likhet tas upp av Lipman-Blumen 
(1976). Dessa egenskaper kan vara intressen, värderingar, ålder, språk, religion och etnicitet. 
Detta kan leda till att människor visa ansatser till att anställa människor som liknar de själva 
blir och på grund av detta blir mångfalden försummad. Lipman-Blumen (1976). 
 
Carlsson och Rooth (2007) presenterar i sin studie bevis för etnisk diskriminering i 
rekryteringsprocessen genom att skicka fiktiva ansökningar till olika företag som lägger ut 
en jobbansökan. Ansökningar med identiska färdigheter med ett arabiskt klingande namn 
samt ett svenskt namn skickades in och ansökningar med ett svenskt namn fick 50 procent 
mer återuppringningar till en intervju. Respondenterna kom även fram till att en person 
med ett svenskt namn blir kallade till intervju tre gånger för varje 10 jobb de ansök om. En 
person med ett arabiskt klingande namn däremot måste ansöka upp till femton 
arbetstillfällen för att uppnå samma antal återkopplingar. Där av uppstår det fördomar och 
förutfattade meningar vilket skapar ett hinder för arbetssökande personer med utländsk 
härkomst menar (Burns et al, 2007) 
 



9  

  

Ett motiv till dessa fördomar har Zárate, Garcia, Garza och Hitlan (2003) i sin artikel 
beskrivit hur ängslad man är för terrorhandlingar och hur det har gjort det svårare för olika 
länder att acceptera invandrare och nyanlända. Det har lett till svårigheter för utomstående 
grupper att försöka komma in i gemenskapen på arbetsplatsen. De lyfter även fram att 
individer har mer fördomar mot nyanlända och att de skapar ett hot mot ekonomi, 
arbetsuppgifter och kultur på en arbetsplats. Författarna anser att detta kan vara en möjlig 
orsak som har resulterat till att företag inte anställer personer med utländsk bakgrund på 
grund av de bryter mot vanor och normer i företagen 
 
De los Reyes (1998) menar i sin studie att utrikes födda kvinnor har blivit associerade med 
vissa yrken som anses som uppenbara arbetsområden för dem. Det är en tolkning som finns 
bland annat hos arbetsförmedlare, arbetsgivare och studie och yrkesvägledare. Av den 
anledningen känner högutbildade utrikes födda kvinnor större svårigheter att få ett arbete 
som korresponderar med deras yrkeskvalifikationer än både svenska kvinnor och utrikes 
födda män. 
 

2.4.2 Orättvis bedömning av arbetserfarenheter och intyg  

En annan möjlig orsak till varför invandrare med invandrarbakgrund har svårigheter för att 
bli anställda kan enligt (Burns et al, 2007) bero på orättvis bedömning av arbetserfarenhet 
och intyg. För att bli antagen till utbildningar eller bli anställd i en verksamhet finns det 
lagliga krav på intyg som måste uppfyllas. Författarnas forskning visar att utbildning och 
arbetslivserfarenhet erhållen i Sverige prioriteras före än personer med utbildning och 
arbetslivserfarenheter från utlandet.   
 
Det finns även svårigheter när invandrares kompetens skall godkännas samt för att översätta 
utländska intyg. Det gäller till exempel betyg eller examina inte blir lagligt bekräftade eller 
att arbetserfarenheter förbises på grund av brist på intresse eller okunskap. Med okunskap 
menar författarna hur man konverterar sina utländska utbildningar eller betyg till svenska 
samt hur arbetslivserfarenhet från utlandet kan valideras. I de flesta fall utgår arbetsgivaren 
att den sökande har både svensk utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet från Sverige. 
Arbetsgivare saknar i många fall kunskap om hur utländsk utbildning och 
arbetslivserfarenhet skall värderas, vilket leder till att arbetssökande med utländsk 
härkomst exkluderas redan i rekryteringsprocessen. 
 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram  

I litteraturstudien har författarna kunnat uppmärksamma vilka påverkande faktor det finns 
i den svenska byggbranschen för personer med utländsk härkomst. Med hjälp av befintliga 
studier har författarna kunnat identifiera olika problemområden och gett läsaren en 
förståelse kring ämnet.  
 
Den teoretiska referensramen talar om olika faktorer som påverkar förutsättningarna för 
personer med utländsk härkomst att komma in i arbetsmarknaden. Integration, 
kulturella skillnader, kommunikation och rekryteringsprocessen är de fyra 
huvudområdena som tas upp. Under specifika årtal skiljer sig integrationen åt beroende på 
om det är på grund av arbetskraft eller krigs skydd. Integration beror mycket på hur man 
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väljer att engagera sig i att ta del av samhället. Det är viktigt att kunna hitta en balans mellan 
sin egen och landets kultur.  Genom att öka förståelsen för de kulturella skillnaderna 
undviker man konflikter och missförstånd på arbetsplatsen.  
 
Beroende på vilket land man befinner sig i påverkas arbetskulturen av hur väl man genomför 
arbetet och hur kommunikationen ser ut i verksamheten. Missförstånd och konflikter kan 
uppstå av dålig kommunikation. En god och kontinuerlig kommunikation skapar trygghet i 
verksamheten. Vidare är diskriminering under rekryteringsprocessen en stor påverkande 
faktor till varför det är få personer med utländsk härkomst i byggbranschen. Det har 
identifierats som ett problem i byggbranschen där flera studier visar möjliga orsaker till 
varför diskriminering sker.  
 
Den teoretiska referensramen har upplyst problematiken kring varför det är få personer med 
utländsk härkomst i byggbranschen. Vidare har författarna kunnat utforma intervjufrågor 
till empirin utifrån litteraturstudien i den teoretiska bakgrunden.   
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3 Metod 
 
I det här kapitlet förklaras metodvalen som motiveras med avseende på vetenskaplig metodik. 
Detta skall ge läsaren bättre förståelse för studiens tillvägagångssätt. Genomförande av 
insamlingsdata redogörs samt en bedömning av studien diskuteras.  

3.1 Val av metod  

Denna studie syftar till att samla en grundläggande förståelse för problematiken till lågt 
antal medarbetare med utländsk bakgrund i byggnadsbranschen. Studien kommer utgöra 
en kvalitativ studie snarare än kvantitativ. Kvantitativ data skildras av att den kan räknas 
eller klassificeras medan kvalitativ data består av ord och beskrivningar. Kvalitativa metoder 
är ett samlingskoncept för metoder som grundas på intervjuer, observationer eller 
textanalyser som inte har som syfte att studeras utifrån kvantitativa och statistiska verktyg 
(Höst et al, 2006). 
 
Kvalitativa studier kan summeras som att man framställer kvalitativ data i form av 
exempelvis händelser, yttranden, bilder eller upplevelser (Ahrne & Svensson, 2015, Bryman 
& Bell, 2014). Valet av metodiken beror på arbetets mål, karaktär och vilken typ av 
problemformulering man har. Det gör att studien väljer den mest lämpliga metoden utifrån 
vår undersökning och valet faller därmed på den kvalitativa metoden. (Höst et al, 2006) 
 

3.2 Litteraturstudie  

Att utföra litteraturstudier innebär att man samlar in data från tidigare skrivet och tryckt 
material där artiklar som är publicerade på internet även omfattas. Det finns väldigt mycket 
vetenskapliga artiklar inom det ämnesområdet man skriver om och det är omöjligt att hinna 
att läsa allt. En metod som underlättar är till exempel via nyckelord eller sakregister 
(Ejvegård, Vetenskaplig metod, 2009). 
 
Databaser som ’’Google Scholar’’ och ”Diva” har använts för att bland annat hitta 
vetenskapliga artiklar, tidigare studier, rapporter samt artiklar med anknytning till 
forskningsområdet som författarna ansåg berörde den teoretiska referensramen. Generell 
information och lite statistik om ämnet har data från webbplatser och publikationer från 
lämpliga branschorganisationer även inhämtats.  
 

3.3 Empirisk studie  

Den empiriska studien baseras på nio djupintervjuer med tjänstemän inom 
byggnadsbranschen. Nedan observeras de systematiska valen inför dessa intervjuer. 
 

3.3.1 Val av respondenter och företag  

Urvalsprocessen genomfördes efter flera inklusionskriterier, vilket innebär att 
respondenterna måste uppfylla kriterierna för att delta i en klinisk studie (Johannessen & 
Tufte, 2003). För att få det bästa helhetsperspektivet utifrån vårt syfte har vi valt att dela in 
respondenterna efter tre urvalskriterier; etnicitet, erfarenheter i byggnadsbranschen och 
antal år i Sverige. Då syftet är att studera möjliga faktorer till varför det är få personer med 
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utländsk härkomst i byggnadsbranschen, blir ett självklart urvalskriterium etnicitet. 
Författarna kommer med undantag från HR respondenterna endast att intervjua personer 
med utländsk härkomst. Intervjufrågorna kommer att variera efter tjänst, där HR 
respondenternas fokus kommer ligga på rekryteringsprocessen och resterande på själva 
arbetsplatsen. Författarna anser att man får in känsloladdade händelser och upplevelser från 
personer med utländsk härkomst som uppfyller syftet och problemformuleringen. Det 
andra urvalskriteriet erfarenheter i byggnadsbranschen, bygger på att minst en respondent 
som arbetat under minst fem år och en som nyligen har utexaminerad och fått jobb i 
byggnadsbranschen. Svaren på frågorna kräver erfarenheter och ger oss en inblick om hur 
det såg ut förr och hur det ser ut nu. Sista urvalskriteriet ’’antal år i Sverige, förutsätter att 
minst en respondent är född i Sverige med två utrikes födda föräldrar och minst en som har 
bott i Sverige i minst fem år. 
 
Sökandet av respondenterna skedde genom att kontakta flera byggbolag i eller i närheten 
av Halmstad. Vi skickade mail till samtliga och efterfrågade personer med hänsyn till dessa 
kritiserar. Totalt ställde nio personer upp på intervju, där tre kvinnor kommer från HR, tre 
utländska kvinnliga tjänstemän samt tre utländska manliga tjänstemän. Respondenterna är 
valda utifrån stora byggföretag i Sverige.  
 

3.3.2 Respondenternas anonymitet  

Kvale (1997) bedömer att det är angeläget att skydda respondenternas privatliv exempelvis 
genom att ändra deras namn och egenskaper som kan identifiera dem. Författarna har 
därmed valt att göra respondenterna anonyma genom att inte uppge namn samt vilket 
företag de arbetar för. Då vi är ute efter deras arbetserfarenheter och upplevelser inom 
byggnadsbranschen är namn och för vilket företag de arbetar för inte relevant. Vi kommer 
däremot att ange ålder, kön och position i företaget. Att fullgöra respondenternas 
anonymitet kan leda till att man känner sig trygg i att delta i intervjun. De känner en 
trygghet där deras synpunkter inte kan kopplas och upptäckas tillbaka till dem själva 
(Jacobsen, 2002). 
 
Med hänsyn till att namn inte kommer nämnas, har författarna valt att namnge de olika 
respondenterna efter beteckningar. Respondenterna inom HR kommer att betecknas efter 
HR1, HR2 och HR3. De kvinnliga tjänstemännen efter K1, K2 och K3 och de manliga efter 
M1, M2 och M3 
 

3.3.3 Metod för insamling av data 

Upplägget utgör en kvalitativ metod genom att använda sig av det Bryman & Bell(2013) 
benämner som semistrukturerade intervjuer. Den här metoden har medfört att 
respondenterna har haft möjlighet att berätta mer öppet och svaren har blivit mer 
djupgående. Patel och Davidson (2003) menar att en kvalitativ intervju är rätt val om studien 
undersöker egenskaper, attityder och tankar som respondenten har om ett visst fenomen. 
Författarna ansåg att den kvalitativa metoden skulle generera en helhetsbild som ökar 
förståelsen och möjligheten för en djupare kontakt med respondenterna vilket ger mer 
utförliga och raka svar. Den kvantitativa metoden kändes inte lämplig då respondenternas 
svar hade styrts av de givna svarsalternativet och möjligheten för att gå in på djupet stryps 
(Jacobsen, 2002). Fördelen med denna typ av intervju är att man inte behöver följa 
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intervjuguiden systematiskt utan det finns även möjligheter att bygga på intervjun med 
följdfrågor (Bryman & Bell, 2014). Intervjuguide är skapad och anpassad utifrån den 
teoretiska referensramen och skall användas för att se om teorin stämmer överens med hur 
det är i verkligheten. Den här metoden är enligt (Jacobsen, 2002, s. 34) en deduktiv ansats 
”från teori till empiri”. 
 
Författarna valde att skicka frågorna i förväg för att frågorna kunde uppfattas som komplexa 
men även för att få större möjlighet för mer djupgående svar. Nackdelen med den här typen 
av metod är att respondenterna kunde förfina svaren men med tanke på att vi kommer ställa 
följdfrågor, kommer respondenterna testas och detta kan leda till icke förutbestämda svar. 
 

Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats och i Halmstad Högskola. En 

bandspelare användes för att utesluta att föra anteckningar samt för att konversationen skall 

flyta på öppet utan avbrott. Författarna har valt att följa anvisningarna enligt Patel och 

Davidson (2003), där det är vanligt att intervjun inleds med neutrala och allmänna frågor, 

där frågor om respondentens bakgrund tillfrågas. De avslutande frågorna är neutrala där 

respondenten får möjlighet att tillägga sådant som hon/han anser är väsentligt för studien. 

Löpande kontakt hölls med respektive respondent för nya eventuella frågor som kunde 

uppkomma. Några av respondenterna ville även att vi skickade in arbetet så att de kunde ta 

del av den. 

3.4 Bedömning av studie  

Vid den kvalitativa forskningens är det betydligt svårare att göra en trovärdig bedömning i 

jämförelse med den kvantitativa forskningen. För att kunna göra en god bedömning av den 

kvalitativa datan är det viktigt att bearbeta och studera det insamlade materialet, innan det 

används i forskningssyfte för att kunna användas i analysen. Enligt författaren Denscombe 

förknippas kvantitativ forskning till positivism medan kvalitativ forskning kopplas till 

interpretivism. Med detta tyder man på att kvalitativ data är ett resultat av en 

tolkningsprocess det vill säga, standardiserade forskningsinstrument har ingen betydelse 

vid användandet av kvalitativ forskning. För att stärka bedömningen av studien har validitet 

och reliabilitet vidtagits. 

3.4.1 Validitet 

Validitet syftar på kopplingen mellan det valda undersökningsområdet och vad som skall 
mätas. Man granskar huruvida materialet är relevant för undersökningsområdet och om det 
förväntade resultatet nås av materialet (Höst et al, 2006). Datan för den kvalitativa 
forskningen är inte exakt, därför kontrolleras undersökningens data i överensstämmelse 
med god praxis. Validitet inom kvalitativ forskning handlar om hur man mäter, identifierar 
och observerar (Denscombe, 2016).  Det insamlade materialet för studien, har granskats och 
analyserats för att få hög relevans och kvalitet på materialet. Det har legat en stor fokus på 
att identifiera grunderna och orsakerna till en icke jämställdheten i branschen.  
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Litteraturstudiens validitet  
Innehållet av den teoretiska referensramen, ligger till grund för den empiriska studien. Det 
innefattar en stor variation av källor såsom vetenskapligt material, tidigare examensarbete 
samt branschtidningar. I denna studie, tas tidigare studier upp där en rapport skrevs 2010 
om hur arbetsmarknaden såg ut i Sverige för invandrare, vilket skiljer sig åt idag. En annan 
intressant studie som skrevs 2010 var om könsfördelningen på 1990-talet gällande 
arbetsmarknaden. Könsnormer i samhället har förändrats som har gjort en förändring i 
arbetsmarknaden för kvinnor och män. Författarna är väl medvetna om att studierna skiljer 
åt på grund av att studierna har utförts i en annan tid med en annan typ av kontext. 
Samhället förändras kontinuerligt därför har man granskat och sammanställt relevanta 
delar i den teoretiska ramen som senare används i analysen. Vissa studier som har använts 
i arbetet har utförts i andra europeiska länder därför har författarna varit kritiska då 
länderna skiljer sig åt kulturmässigt. Författarna har använt sig av ett examensarbete där 
undersökningen gjordes i ett skandinaviskt land som har flera liknelser i Sverige. 
 

3.4.2 Reliabilitet 

Betydelsen av reliabilitet är att kunna få samma resultat och slutsats om studien hade utförts 
av någon annan. För att uppnå en god reliabilitet har relevant datainsamling valts som har 
kritiskt granskats och utförts noggrant. Källorna är väl analyserade och tillförlitliga för 
studien, detta medför till att mottagaren av denna studie enklare kan kritisera 
tillvägagångssättet. Ett annat sätt att stärka reliabiliteten är med hjälp av kollegor granska 
arbetet (Höst et al, 2006).  
 
Man brukar tala om primära och sekundära källor, det vill säga primärkällor beskriver den 
grundläggande datan av vetenskapliga studier medan sekundärkällor bygger på olika 
primärkällor med hjälp av böcker och artiklar. För att öka reliabiliteten i examensarbetet 
har primärkällor varit högst prioriterade källsökningar. Arbetet innefattar kvalitativ 
forskning och som följd har svårigheter med att bevisa studiens reliabilitet på grund av 
forskarens anknytning till studien. Genom att framföra studiens tillvägagångssätt detaljerat, 
kan läsaren enklare bedöma forskningens tillförlitlighet (Denscombe, 2016). 
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4 Empiri 
 
Empirin som redovisas i det här kapitlet är baserad på enskild dialog med respondenterna. 
Vidare följer en kort presentation av respondenterna och resultat från intervjuerna.  
 

4.1 Respondenter  

Respondenter som har intervjuats av författarna har sammanlagt varit nio stycken, där tre 

av dem var HR och sex tjänstemän. Inom HR, är det tre kvinnor och tre kvinnliga tjänstemän 

och tre manliga tjänstemän. 

4.1.1 HR respondenter 

HR1 
33 årig kvinna med arbetsrollen HR mångfalds specialist i ett av Sveriges största byggbolag. 
Tidigare arbetserfarenheter har varit inom bemanningsbranschen men även från Ikea. 
Respondenten har arbetat med kommunikation och HR under sex år där tre år innefattar 
arbete som mångfalds specialist.  Hennes arbetsuppgifter är att förverkliga den strategi som 
ligger uppe på koncernen.  
 

HR2  

31 årig kvinna som har arbetat med rekrytering i 5,5 år i ett av Sveriges största byggbolag. I 

början av hennes karriär rekryterade hon endast yrkesarbetare, idag rekryterar hon både 

tjänstemän och yrkesarbetare.  

HR3  

44 årig kvinna som arbetar som HR chef för ett internationellt byggnadsföretag sedan 2,5 år 

tillbaka. Hon är ansvarig för de operativa och strategiska HR-processerna samt ger råd och 

agerar som stöd till chefer på daglig basis. Arbetat med HR sedan 2000 där hon bland annat 

har haft omfattande yrkesroller som personaladministratör, HR-specialist och som HR 

strategi. 

4.1.2 Tjänstemän respondenter  

K1  
K1 är 23 år gammal och kom till Sverige 2006 från mellanöstern. K1 är utbildad till 
byggnadsingenjör i Sverige och tog examen 2018. Tidigare erfarenheter har varit inom 
restaurangbranschen samt vård och omsorg. Hennes nuvarande arbetsroll är projektledare 
där hon leder, räknar på projekten och ser till att det blir en implementering av ett projekt 
från start till slut.  
 

K2  
K2 är 25 år gammal och kom till Sverige 2007 från mellanöstern. K2 är utbildad 
byggnadsingenjör i Sverige och tog sin examen 2018. Sedan 2019 jobbar hon som 
projektledare för ett stort konsultföretag i Sverige. Hon har inga tidigare erfarenheter inom 
byggnadsbranschen och har istället vid sidan om sina studier arbetat i ett äldreboende och 
som butiksbiträde. Hon har nyligen börjat som projektledare och inga tilldelade projekt 
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utan hennes arbetsuppgifter består av att skugga andra projektledare och delta på bland 
annat byggmöten.  
 
K3 

K3 är 22 år gammal som är född och uppvuxen i Sverige med två utrikesfödda föräldrar. K3 
är utbildad till byggingenjör och tog examen 2018. K3 har arbetserfarenheter som kundvärd 
och besiktningsman på ett medelstort företag. Hennes nuvarande arbetsroll är 
entrepnenadingenjör där hon planerar och samordnar bygg- eller anläggningsprojekt 
avseende tid, material och personal. 
 
M1 
M1 är 22 år gammal som är född och uppvuxen i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. M1 
är utbildad till byggingenjör och tog examen 2018. Tidigare arbetserfarenheter har varit 
inom kundservice, ledarskap i form av träning samt 2-3 år inom logistikbranschen. 
Nuvarande arbetsroll är arbetsledare inom ett stort byggföretag.  
 

M2  

M2 är 29 år gammal och kom till Sverige 2008 från mellanöstern. M2 är utbildad till 

byggnadsingenjör i Sverige och tog sin examen 2018. Sedan 2018 jobbar han som konstruktör 

inom ett stort byggföretag i Sverige. Han har inga tidigare erfarenheter inom 

byggnadsbranschen och har istället vid sidan om sina studier arbetat inom 

restaurangbranschen och lager. M2’s arbetsuppgifter består just nu av att rita och göra 

beräkningar för olika betongformar  

M3  

M3 är 30 år gammal och född och uppvuxen i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. M3 är 

utbildad byggnadsingenjör i Sverige och tog sin examen 2013. Sedan 2013 arbetar han som 

arbetsledare för ett stort byggföretag och han har gjort det sedan han tog sin examen. Han 

har inga tidigare erfarenheter inom byggnadsbranschen och har istället vid sidan om sina 

studier arbetat inom lager där han sedan blev arbetsledare. M2 håller just nu i många projekt 

där han är ansvarig för byggprojektets dagliga drift. Det innebär att han planerar, styr och 

följer upp produktionen.  

4.2 Intervjuresultat HR 

4.2.1 Kulturella skillnader 

HR1 berättar att det är få personer med utländsk härkomst i byggbranschen, man har därför 
som mål att spegla etniskt mångfald och öka med 15 % medarbetare i bolaget. 
Byggbranschen har varit väldigt traditionell och homogen under en lång tid. Etnicitet ska 
inte vara ett hinder i dagsläget men HR1 tror absolut att det har varit ett hinder i 
byggbranschen historiskt sätt. Nu har man även börjat öka andel kvinnor och det ser man 
också i forskning att när man ökar andel kvinnor så får man också en större mångfald totalt 
sätt.  Det ligger stor fokus på arbete med mångfald och inkludering som handlar om olika 
verksamhetsgrenar, distrikt och geografisk område som har olika utmaningar och är olika 
bra på olika saker. Det handlar alltså att varje del av bolaget ska iaktta sig själva och förstå 
‘’vad kan jag göra för att vi ska bli bättre?’’. 
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HR1 brukar hålla ett pass i ledarskapsprogrammet de har i bolaget. Man har de här små 
nyanserna i svenskt ledarskap man oftast inte tänker på. Exempelvis att man kanske börjar 
titta på klockan som tyder på att ‘’du är sen och det gillar vi inte i Sverige’’, men ingen säger 
någonting. Att rulla på tummarna eller att kolla på klockan under ett möte kan också tolkas 
som att man inte är intresserad.  Det är så mycket vi måste förstå i varandras olika kulturella 
perspektiv förklarar hon. Bara om man ska ha mössa på sig eller inte inomhus är ett problem, 
det finns många små osynliga regler. Människor i Sverige måste skapa en förståelse kring att 
vi svenskar är väldigt speciella, därför kan man inte bara rekrytera in mångfald utan man 
måste ha inkludering för att det inte ska bli jobbigt att arbeta med.  
 
HR2 klargör orsaker till de kulturella skillnader som kan uppstå på arbetsplatsen. 
Åldersskillnaderna är en av de största orsakerna, är det en äldre platschef och en ung 
kandidat eller praktikant kan de ske en tvist på grund av åldern. Det spelar det ingen roll 
om man har en svensk eller utländsk bakgrund, man blir ändå utsatt för konflikter med 
personer som exempelvis varit i branschen i 20 år. ‘’Åh dagens ungdomar, de håller bara på 
med telefonerna och kan inte passa tider’’ är ett citat som ofta sägs av medelålders män i 
branschen. HR2 klargöra att man måste möta ungdomar på ett annorlunda sätt än vad man 
gör med sin kollega man kanske arbetat med i 20 år.  
 
HR3 nämner i sin intervju att det är få kvinnor som söker till byggnadsbranschen. HR3 har 
bland annat bjudit in ett bemanningsföretag på villkoret att de skickar minst två kvinnor 
som kan arbeta. HR3 anser bland att man inte gör någon skillnad om man endast tar in en 
kvinna. HR3 tror att om man får in mellan tre till fem kvinnor inom företaget, kan kulturer 
och jargongen förändras. Om man nu inte sköter tiderna som man ska och att man använder 
telefonen mycket under arbetstid, då stöter man på problem. HR3 anser då att det inte bara 
handlar om kulturella skillnader utan att det även kan handla om bland annat 
generationsskillnader. HR3 nämner att respekt är något de värdesätter i företaget och att 
det innefattar i företagets kultur. Hur man värdesätter respekt har inget med en utländsk 
bakgrund att göra men HR3 säger att man till exempel har olika nivåer om vad respekt 
innebär.  
 

4.2.2 Kommunikation  

HR1 berättar att utbildningarna kan skilja sig åt beroende på vad man har för byggnormer i 
andra länder än i Sverige, bara i Danmark är skillnaden stor. Språket är kopplat till att vi har 
vårt ledningssystem på svenska, vi är väldigt svenska av oss i Sverige och vi förväntar oss att 
alla ska kunna det här språket förklarar HR1 vidare. Vissa projekt och vissa 
verksamhetsgrenar är mer internationella än andra vilket gör det enklare med språket. 
Något vi måste arbeta vidare med är kulturella skillnader berättar HR1. År 2018 tog bolaget 
fram en utbildning som handlade om att både förstå sin egen och andras kultur där man 
utbildar chefer, ledare, den som kommer ut ny på arbetsplats och team. Traditionellt sätt 
utbildar bolaget nyanlända som kommer till Sverige, det är minst lika viktigt om inte 
viktigare att utbilda de som är runtomkring och som stöttar dessa personer. Att bedöma en 
person på rätt kompetens är oerhört väsentligt.  
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HR2 berättar att språket kan vara en orsak till varför man inte får en tjänst. Om man kan 
hjälplig svenska där man förstår enkla instruktioner och kan arbeta på ett säkert sätt finns 
det inga större problem. Utländska tjänstemän däremot har det lite svårare då man har 
samarbeten med kollegor, kunder och beställare på ett annat sätt. Allt vad gäller 
kommunikation till kund och beställare är på svenska men även alla interna dokument är 
på svenska och skall fyllas i på svenska. HR2 förklarar vidare hur man går tillväga med 
validering av erfarenheter och utbildningar. Är man nyanländ får man oftast hjälp av någon 
myndighet som validerar utbildningar där man bedömer om det motsvarar en 
högskoleutbildning eller byggingenjörsutbildning. Är man lite äldre, är det vanligast att man 
utgår ifrån arbetslivserfarenheter då det anses mer relevant. HR2 berättar att hon aldrig stött 
på någon som krockar med de svenska byggnormerna utan snarare mer åldersskillnaderna 
som är ett större problem på arbetsplatsen. 
 
För att få in mångfald och inkludering på arbetsplatsen har bolaget ett 
kompentsutvecklingsprogram och flera workshoppar för alla i bolaget framför allt chefer 
förklarar HR1. Arbetet som görs är ganska brett och nyttigt för alla, om inte arbetet görs med 
mångfald och inkludering kan man inte rekrytera de personer som behövs för arbetet och 
ta önskade projekt. Har man inte teamet på plats förlorar man pengarna helt enkelt säger 
HR1. Tittar man utifrån forskning är man mer innovativ när man är ett mixat team. Det kan 
handla alltifrån olika personligheter till allt som gör oss unika, men det ligger ett extraarbete 
på dem diskrimineringsgrunder som finns enligt lag. Ålder, kön, etnicitet, religion, sexuell 
läggning, könsövergripande identitet men också olika utbildningsbakgrunder som anses 
speciellt viktigt berättar HR1. HR1 fortsätter berätta att man utbildar chefer, Hr och övrig 
verksamhet om omedvetna fördomar och preferenser. Man har oftast enklare att känna 
samhörighet och tillit till personer som man ser mer lik sig själv. I dagsläget har bolaget valt 
att arbeta med detta för att enklare förstå dessa omedvetna fördomar. HR 1 berättar även att 
av 11 miljoner informationsbitar som kommer till oss varje sekund i vår hjärna så registreras 
endast 40 per sekund. Den information som människan filtrerar helt automatiskt gör att 
människan tar en massa beslut man inte är medveten om. Man har istället i bolaget sagt att 
det är viktigt att man har en bättre kunskap om varför man ser den här kandidaten som 
väldigt kompetent, vad som skiljer sig åt mellan den kandidaten som inte är lika kompetent. 
Detta görs för att jobba med människor istället för kandidaten.  
 
HR2 avslutar med att koncernledningen tog ett beslut på att alla som arbetar i 
koncernen ska ha arbetat med bolagets mjuka frågor på något sätt. Man tog fram en 
utbildning vid namnet ‘’dialog om jämställdhet, mångfald och likabehandling’’ där alla 
anställda hade workshop på 3-4 timmar. I bolaget har man en skola som utbildar för bygg 
och anläggning där det visade sig att eleverna trivdes med yrket, men var förvånade över 
personalens otrevliga sätt att uttrycka sig på mot varandra. För att kunna spegla samhället 
och vara Nordens samhällsbyggare måste detta modifieras vilket ledningen ansvara för att 
ändra. Språket är alltid en barriär oavsett vilken land man kommer ifrån och till vilket land 
man kommer till menar HR3. De pratar mycket engelska på kontoret då de har många 
medarbetare från olika länder. HR3 poängterar att så länge människor kan engelska så 
funkar det i företaget. I frågan om problem har uppstått med att man pratar på engelska, 
nämner HR3 att kunder inte alltid pratar engelska och att de inte vill prata på engelska. 
Detta har man löst genom att flytta på någon som kan svenska. HR3 fortsätter med att 
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berätta att även om man är duktig på engelska så får man inte ut allting och alla nyanser när 
man inte behärskar språket till fullt ut.  
 

4.2.3 Rekryteringsprocess  

Rekrytering  
HR 1, berättar att det man främst tittar på är ifall personens värderingar synkar ihop med 
bolaget värderingar. Det är viktigt att man har en värderingsstyrd verksamhet därför sätts 
personens värderingar i högst punkt. Man kollar även om personen står för det arbetet dit 
företaget vill nå, gällande hållbarhetsområdet, säkerhet, etik, social hållbarhet, mångfald 
och inkludering. Potential, kompetens och erfarenheter är något som också värdesätts i 
form av employee branding och rekryteringsgruppen har specialister såväl som HR personer 
och chefer jobbar med dessa frågor. Man utgår från intervjuguider som handlar mycket om 
bolagets värderingar där man ber om konkreta exempel, reflektioner och har dialoger som 
är tydliga om vad bolaget står för. Värderingar är som sagt i högst prioritering, värderingarna 
mäts även på nuvarande medarbetare kontinuerligt.  
 
HR2 förklarar att man skapar en kravprofil utifrån de behov och kompetens som behövs för 
arbetsrollen utav cheferna i bolaget. Utifrån denna kravprofil utformas en annons av HR 
eller rekryteringsspecialister. Annonsen läggs ut på olika sidor beroende på vilken målgrupp 
man eftersöker.  Med hjälp av ett tekniskt verktyg som finns i bolaget så kan man kryssa i 
vilka kompetenser som krävs för arbetsrollen och därefter skapas en intervjumall som är 
baserad på kompetenserna. Detta gör att man kan anställa de kompetenser som efterfrågas 
och inte endast utgår från att ‘’ ja men det här är en trevlig person’’ eller är mer lik sig själv. 
Att anställa en person som inte möter upp de kraven som ställs, är inget ovanligt utan det 
sett ut såhär historiskt länge i flera branscher.  
 
HR2 berättar att det är få personer som har den kompetensen som efterfrågas på grund av 
det smala utbudet på arbetsmarknaden som är i dagsläget. För att kunna få klarare bild och 
göra bättre bedömning, är det två HR personer som träffar kandidaten. Genom att ha en 
god intervjumall som är baserad på kravprofilen, ‘’tvingas’ ’man ge konkreta exempel på hur 
man hanterar olika situationer. Det ger en klarare bild av kandidaten där man enklare kan 
avgöra om personen är rätt för arbetsrollen. Därefter får kandidaten en återkoppling oftast 
via telefon, om man erbjuds en anställning eller inte. Rekryteringsprocessen är lång och dyr 
därför måste det göras rätt redan från början för att inte förlora tid, energi och pengar. Har 
man pengarna i tankarna, så blir det oftast att rekryteringen görs väldigt ordentligt för att 
inte slösa pengar i onödan.   
 
HR2 tror att det är få personer med utländsk härkomst i byggbranschen på grund av de har 
dåligt kontaktnät. Trots att andra länder har en stor mångfald av både ingenjörer 
och byggare har den svenska byggbranschen svårt att ta emot personer med utländsk 
härkomst. Den stora svårigheten är att mäta deras kompetenser för olika arbetsroller. Under 
en speedintervju träffade HR2 cirka 50 nyanlända ingenjörer som hade olika arbetsroller. I 
Sverige har man exempelvis platschefer som är specialiserade och nischade inom ett område 
medan tjänsterna utomlands är i större omfattning bredare och är inte begränsade inom ett 
specifikt område. Projekten som utförs kan handla allt från vägprojekt till husprojekt, detta 
anses vara svårt att hantera för arbetsgivarna i den svenska byggbranschen som betingar att 
man tappar fantastiska kompetenser.  
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HR 1 berättar om en kompis som jobbar på samma bolag men i en annan stad, som har en 
skapat ett eget nätverk av personer från hans hemland. Detta för att vissa upplever det 
svårare att få jobb med ett utländskt namn. Genom att skapa ett eget nätverk av personer 
med annan härkomst kan man stötta varandra och hjälpa varandra komma in i arbetslivet 
enklare. Varför är detta svårare då? Mycket handlar om kontakter förklarar HR1, om du är 
svenskt uppvuxen i Sverige och har föräldrar som bott här och knutit kontakter under sin 
livstid så är det betydligt enklare att få jobb. Föräldrar som kanske inte är akademiker eller 
rört sig inom samma kretsar och du själv valt att studera vidare medför till att det blir mer 
på egen hand. Tyvärr handlar det mycket om nätverk och det är inte alltid att man rekryterar 
på grund av kompetens förmåga, vilket är de mångfaldsarbetet handlar om. Genom att ha 
en ansökan via internet, hamnar inte ansökningen i någons inkorg så det fastnar där och 
personen tar egen en bedömning. Där finns en hel rekryteringsgrupp dvs chef, hr och 
rekryteringsgrupper som också tillhör hr med en annan del som åtkomst till alla 
ansökningar som ligger på det jobbet. 
 
Många får jobb genom kontakter förklarar HR2, sju av tio jobb förmedlas via kontakter vilket 
medför svårigheter för personer med utländsk härkomst som inte har de förutsättningar. Vi 
måste börja visa att det går att få in folk som inte ser ut som alla andra och bli bättre på att 
bredda oss och se andra rekryteringsbaser. Bolaget är bakåtsträvande i den här frågan utan 
branschen är som sagt väldigt traditionell och trög föränderlig överlag. Historiskt sett har 
det varit att man anställt folk som är lika sig själva, typiska byggare, svensk vit man som är 
medelålder och har jobbat i byggbranschen hela sitt liv. Någon gång måste man börja 
förändra och det har vi gjort men har fortfarande en bit kvar säger HR2. Man måste först 
skapa en medvetenhet i första hand för att kunna ta dessa steg.  
 
HR3 har en ganska strukturerad rekryteringsprocess på pappret och tekniken går ut på att 
man väljer ett antal kompetenser för tjänsten som är avgörande för att klara av det. HR3 tar 
upp ett exempel om att man till exempel söker efter någon som ska vara självgående, väljer 
man ut kompetenser som man undersöker i intervjufrågorna. Den här tekniken är uppbyggd 
på att erfarenheterna inte ska ha någon betydelse utan det är kompetenserna man strävar 
efter. Hela den här tekniken är även byggd till för att komma åt mångfalden. HR3 poängterar 
dock att man fortfarande undersöker i cv:et efter någon form av erfarenheter för just 
tjänsten man söker efter. HR3 väljer på att bland annat granska om man har reflekterat över 
erfarenheterna utifrån hennes situationsbaserade frågor, om man har lärt sig någonting på 
vägen och om man har funderat på sina styrkor och svagheter. 
 
HR3 nämner att företaget arbetar aktivt med mångfald och att de har lyckats bra. När det 
kommer till framförallt byggnadsingenjörer har de rekryterat från hela världen för att man 
inte får tag på medarbetare med rätt kompetens i Sverige och företaget eftersöker mångfald. 
Just nu säger HR3 att de behöver rekrytera fler från Sverige som känner till den svenska 
marknaden. HR3 berättar om ett fall där de sökte efter en självgående konstruktör och med 
tanke på att personen skulle vara självgående var det viktigt att personen behärskade det 
svenska språket väl. De fick endast in tre ansökningar där personerna talade svenska men 
att de som sökte var maskiningenjörer. I detta fall saknade de kompetensen för jobbet. 
Resten av ansökningarna var från resten av världen som inte behärskade det svenska 
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språket. HR3 fortsätter med att berätta de är generellt öppna för alla medarbetare och de 
har haft kurser på svenska för att de ska anpassa sig inom arbetsmarknaden. 
 
Diskriminering  
HR 1, förklarar vidare att det är svårt att veta om personer som söker är etniskt svenska då 
de har en egen bedömning av namn. Utifrån SCB:s definitioner är man kanske född i Sverige 
men har två utländska föräldrar och därför är den värderingen ingenting de gör under 
rekryteringen. Erfarenheter, bakgrund i form av olika kompetenser som är viktiga 
exempelvis ledare inom idrott är något man tittar på. Angående könsfördelningen rekryterar 
de 59 % kvinnliga juniora ingenjörer, vilken är en medveten strategi för att utjämna 
könsfördelningen mellan män och kvinnor. De har redan 32 % kvinnliga tjänstemän idag 
och det anses vara lite. HR1 nämnde även att de föreslås göras anonymiserade ansökningar 
för att inte kunna exempelvis se namn och kön. Det är inget som valts i dagsläget då bolaget 
är på rätt väg dock är det inte alls omöjligt att det diskuteras i styrgruppen för mångfald och 
inkludering.  
 
Enligt HR2 är det svårt att veta antalet sökande vad gäller etniskt svenska och personer med 
utländsk härkomst då man inte har en statisk på etnicitet. Det är en svår bedömning att 
göra då man kan en annan etniskt bakgrund än svensk men ändå har ett svenskt namn och 
tvärtom. Om man ska generalisera tycker HR2 att de har bättre blandning på sökande alltså 
större mångfald på yrkesarbetar sidan och unga tjänstemän i jämförelse med de som är 35 
år och uppåt. Där är även fler kvinnor på tjänsteman sidan än på yrkesarbetar sidan vilket 
är förståeligt då många inte går bygg-och 
anläggningsprogrammet. Gällande könsfördelningen är det generellt mer kvinnor som 
söker till entrepnenadingenjör eller kalkylingenjör som sitter på kontor än att arbeta som 
arbets- och produktionsledare. Detta kan bero på att branschen är marknadsförd dåligt och 
har dåligt rykte sen tidigare, vi har en lång väg kvar vad gällande mångfaldsfrågor påstår 
HR2. 
 
HR2 tror att det är få personer med utländsk härkomst i byggbranschen på grund av de har 
dåligt kontaktnät. Trots att andra länder har en stor mångfald av både ingenjörer 
och byggare har den svenska byggbranschen svårt att ta emot personer med utländsk 
härkomst. Den stora svårigheten är att mäta deras kompetenser för olika arbetsroller. Under 
en speedintervju träffade HR2 cirka 50 nyanlända ingenjörer som hade olika arbetsroller. I 
Sverige har man exempelvis platschefer som är specialiserade och nischade inom ett område 
medan tjänsterna utomlands är i större omfattning bredare och är inte begränsade inom ett 
specifikt område. Projekten som utförs kan handla allt från vägprojekt till husprojekt, detta 
anses vara svårt att hantera för arbetsgivarna i den svenska byggbranschen som betingar att 
man tappar fantastiska kompetenser.  
 
HR1 tror att på en stor kompetens fall om man tittar på all diskriminering exempelvis 
funktionsnedsättningar där man i väldigt stor grad känner diskriminering framför någon 
som inte har funktionsnedsättningar. Åldersdiskriminering är något man ser på DEO-
rapporter, som visar större risker för diskriminering om du är ung eller gammal. Etnisk 
diskriminering är en stor kompetenstapp som respondenten tror kan påverka samhället på 
många olika sätt. 
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Under en konferens för ’’working for change’’ några år sedan, delade en person med sig en 
studie på ‘’varför svenska arbetsgivare i högst grad väljer bort personer i en intervju om de har 
två likvärdiga kandidater’’. Det berodde på brytningen, det är något som hade identifierats 
som en stor risk för diskriminering. Men varför just brytning? det handlar om hur vi 
bedömer kompetens förklarar HR1 och är något vi verkligen måste jobba med d.v.s. de här 
omedvetna fördomarna, hur vi tar beslut osv.   
 
Det kan finnas språkbarriärer som man kan utmana men som även handlar om att man inte 
kan rekrytera någon till ett projekt exempelvis där man inte kan tillräcklig svenska för att 
kunna vara säker i byggbranschen där stor risk för dödsolyckor finns. Man måste kunna 
språket till den grad att man kan kommunicera om risker och farliga moment som finns på 
arbetsplatsen, men en brytning? Hur skulle det vara till risk för fara påstår HR1. Som tidigare 
sagt, så är det något man måste jobba med så man får dem här olika perspektiven och inte 
döma folk på fel grunder. För hur man bedömer kompetenser beror mycket på vem som 
sitter på andra sidan bordet och rekryterar. HR1 berättar vidare att hon tror att 
diskriminering på arbetsmarknaden beror på 100 % på att man inte ifrågasätter dem här 
omedvetna fördomarna och preferenserna man fattar beslut på.  
 
HR2 berättar att hon även tagit beslut om att i alla rekryteringar om 2-3 kandidater, så ska 
det finnas en kvinnlig slutkandidat, givetvis kompetent för att utföra rollen. Man ska absolut 
inte få en tjänst bara för man är tjej utan man ska synliggöra kvinnor genom att titta en gång 
till på deras CV. Detta har varit en ögonöppnare för många gällande jämställdhet men vi har 
även stött på motstånd och då är det viktigt att våga ta diskussionen om att, man får absolut 
tycka vad man vill på fritiden men på jobbet gäller bolagets värderingar och kärnvärden.   
 
Diskriminering på arbetsmarknad kan bero på att man inte lyckas integrera folk vilket leder 
till mer segregerat samhälle. Om folk inte kommer in på arbetsmarknaden blir samhället 
uppdelat vilket leder det till blir vi och dem och inte vi tillsammans förklarar HR2. Bolaget 
deltog i 100 klubben där de anställde eller gav praktik till mer än 100 personer för att ge 
nyanlända en chans att komma in i den svenska arbetsmarknaden.    
 
HR2 tror att arbetsgivare är rädda att anställa olikheter då de är rädda hur personen ska tas 
emot, man kanske inte är redo att lägga resurser på att hjälpa personen in, ursäkter uppstår 
alltid. Det är enklare att anställa homogent än att ta in en person som inte ser ut som alla 
andra eller har samma erfarenheter, bakgrund eller bor på samma kvarter. HR2 tror att det 
handlar om rädsla om att man bygger upp en bild av att det är mycket jobbigare och att man 
inte vill lägga ner tid på personer som kan behöva hjälp därför anställer man homogent för 
att slippa denna process. Man har pratat om att anonymisera ansökningar där man plockar 
bort allting som leder till kön, etnicitet och ålder för att bara titta på kompetensen. 
Omedveten diskriminering kan uppstå där man plockar bort en person av olika skäl.   
 
HR3 tror att diskriminering på arbetsmarknaden handlar om att man saknar 
nätverkskontakter eftersom det är den enklaste vägen till att få ett arbete. HR3 anser även 
att språket är en möjlig faktor och det blir svårt att jobba och att det inte spelar någon roll i 
vilket land man befinner sig i, man måste kunna det nationella språket. Det påverkar även 
samhället för det ökar isoleringen för personerna som inte kommer in i arbetsmarknaden 
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menar HR3. Detta leder till sin tur att bland annat deras ekonomiska status drabbas, att man 
inte skapar ett nätverk och möjligheten att 
Lära sig samhället minskar.  

4.3 Intervjuresultat tjänstemän  

4.3.1 Kulturella skillnader 

I frågan om någon av respondenterna upplever kulturella skillnader svarar M3 att har stött 
på att byggnadsbranschen lider av en machokultur. I hans projekt sitter han i möten där typ 
80-90 % är män. Han menar att det kan ses som ett stort hinder för kvinnor att vilja arbeta 
inom byggnadsbranschen. Han tror att om man har en kultur på jobbet som det känns kul 
att komma till där man känner att man bidrar och känner sig välkommen, då är det klart att 
man vill arbeta där. 
  
M3 har de senaste åren känt att byggnadsbranschen gått framåt. Han stöter på fler och fler 
personer med utländsk härkomst. M3 menar också att inom byggnadsbranschen, speciellt 
på arbetsplatsen är det vanligt att männen skämtar mycket och använder ett ovårdat språk 
som inte uppskattas av alla. M3 har hört av andra manliga medarbetare att kvinnors närvaro 
i arbetsplatsen har medfört till en lugnare atmosfär i arbetsplatsen. En anledning till att 
byggnadsbranschen är mansdominerade samt en möjlig faktor att det är få medarbetare 
med utländsk bakgrund kan bero på kulturella traditioner. Med det tror M3 att utländska 
kvinnor är uppväxta med en kultur som går ut på att kvinnor ägnar sig åt hushållssysslor 
och barnomsorg medan mannen ska vara den som arbetar och försörjer familjen 
 
K2 har endast arbetat i några månader och har därmed inte direkt känt någon stor kulturell 
skillnad. K2 nämner att inom företag har man en kultur där det vanligt att man samlas och 
har afterwork. De brukar då gå ut och äta och ta en drink. Hon menar att i fall där en individ 
är religiös och inte dricker, kan man känna sig lite utanför. I vissa fall kanske man inte deltar 
alls på grund av alkoholen. Hon har känt av att man får en bättre relation med en 
medarbetare när man samlas för en afterwork och har kul tillsammans. K2 nämnde i sin 
intervju att hon hade en vän med en utländsk härkomst som inte trivdes på jobbet eftersom 
hon hamnade utanför arbetsgruppen.  Hon kände att hon inte passade in och valde efter 
några månader att byta arbete. K2 har hört sen tidigare att byggnadsbranschen är väldigt 
traditionell och mansdominerande men hon har inte känt av någon machokultur på jobbet. 
K2 fortsätter med att berätta att hennes avdelning består av 12 kvinnor och 11 män.  Dock är 
endast fyra personer med utländsk härkomst, två män och två kvinnor. Den andra utländska 
kvinnan är dessutom chef för avdelning. K2 belyser även att kvinnorna på jobbet sitter på 
de stora och attraktiva projekten. 
  
M2 arbetar inom ett internationellt företag. Hans avdelning består av 11 medarbetare där 
åtta är män och tre är kvinnor. Det var endast en etnisk svensk medan resten var personer 
med utländsk härkomst. Med tanke på att det fanns fem olika nationaliteter i hans avdelning 
och att många av de som han arbetar med även hade arbetat i många olika länder och samlat 
på sig en del erfarenheter från hur de arbetade där, är det en självklarhet att man stöter på 
kulturella arbetsskillnader menar M2. M2 uppmärksammar att medarbetarna har många 
diskussioner om hur bland annat arbetskulturen skiljer sig åt och hur man arbetar i olika 
organisationer i världen. M2 nämner i sin intervju att när han fick en ny chef, berättade 
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chefen att i Belgien började man jobbet klockan 09 istället för 07-08 som i Sverige. Han 
kände då att det var den största arbetskultursskillnaden. 
 
M2 berättar även i intervjun att han var på utbildning i Tyskland under två veckor och en 
skillnad han la märkte till som skiljer sig från i Sverige var att tyskarna höll sig mer för sig 
själva. De gillade att arbeta självständigt och att de inte tar hjälp av varandra på samma sätt 
som i Sverige. M2 kände även att de inte har samma gemenskap som oss svenskar. M2 ansåg 
att vi gillar att umgås och äta tillsammans på rasterna medan tyskarna åt mer själva. I 
Tyskland träffade M2 på många olika nationaliteter och diskuterade ofta med dem. M2 la 
även märke till att i vissa länder har de en annorlunda kvinnosyn från oss i Sverige. Männen 
i vissa länder var inte vana att kvinnor arbetar i en mansdominerande bransch. 
 
M2 tror som M3, att det kan beror på att i andra länder har man en kultur där kvinnor och 
män i par ägnar sig åt olika former av sysselsättningar, där kvinnor är ansvariga för 
hushållssysslor och barnomsorg medan männen arbetar och försörjer familjen. M2 känner 
själv inga problem med att passa in trots dessa skillnader utan han ser stora fördelar med 
det. M2 tycker att det är väldigt intressant och man lär sig mycket om hur det funkar i resten 
av världen och att det bland annat är gynnsamt om man nu vill arbeta utomlands i framtiden 
 
M1 har inte upplevt kulturella arbetsskillnader eftersom han är en öppensinnad person som 
är född och uppvuxen i Sverige. M1 är väldigt bekant med den svenska kulturen och vet vad 
svensk kultur innebär. M1 berättar även att han aldrig upplevt problem på jobbet utan han 
firar svenska högtider med kollegor och följer svenska traditioner fast han själv inte har 
samma troende och traditioner. M1 känner dock till personer som har problem med den 
svenska arbetskulturen. M1 förklarar att han är öppen för nya förslag och möjligheter samt 
tycker det är lärorikt att ta del av andra kulturer M1 ser inte det som ett hinder, utan känner 
att han vet hur han ska handskas med det.   
 
M1 tror att det är få personer med utländsk härkomst i byggbranschen på grund av att bland 
annat att första generationens invandrare haft problem med att integrera sig i samhället. De 
brister i kunskaperna för att de kommer från länder med olika kulturer och som är 
krigsdrabbade samt har andra prioriteringar. M1 berättar att hans föräldrar hade en 
överlevnadsinstinkt när de kom till Sverige. De la sitt fokus på att överleva och att barnen 
skulle ha det bra. De nöjde sig med vilket jobb de fick och möjligheten för utbildning 
passerade då man blev bekväm och accepterade läget. M1 tror att första generationens 
invandrare inte hade lika bra förutsättningar och såg inte värdet i kunskap på samma sätt 
som andra generationens invandrare gör. M1 berättar att hans föräldrar varit väldigt noga 
med att utbildning är väldigt viktigt o. M1 berättar att många i hans omgivning inte har 
förstått vikten av utbildning och därför tror han att det är få personer med utländsk 
härkomst som är outbildade.  Många andra familjer kanske aldrig har kommit nära skolan 
på grund av krig, fattigdom, okunskap och så vidare. Föräldrarna kanske inte uppmuntrar 
barnen till att studera vidare utan ber de att ta den enkla vägen till arbete utan utbildning. 
 
Även K1 är inne på samma spår som M1.  När man kommer till Sverige från krig, har man 
andra prioriteringar och andra levnadstankar menar K1. Man vill försörja familjen och 
integrera sig i landet. K1 har själv två föräldrar som är utbildade inom yrket de inte arbetar 
med idag. Hennes mamma är revisor och arbetar inom förskolan medan pappa är ekonom 
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och arbetar som busschaufför. Man har varit tvungen att offra sig själva för att familjen ska 
ha det bra 
 
K1 har inte upplevt några kulturella skillnader på sitt befintliga jobb trots att hon inte dricker 
alkohol, äter gris eller festar. Företaget har varit väldigt öppna och förståeliga med det. K1 
har aldrig upplevt att det har varit några konstigheter inom ingenjörsbranschen däremot 
har hon gjort det inom tidigare arbeten. Inom restaurangbranschen och vården har K1 
upplevt väldigt mycket påhopp om varför hon inte exempelvis dricker alkohol. K1 har fått 
respons som ‘’ Varför?  Har dina föräldrar något med det att göra? Får du inte dricka av din 
pappa? Är du förtryckt hemma? ‘’. K1 har känt att hon hela tiden fick försvara och förklara 
sig själv på grund av att de brister med kunskaperna. K1 anser att många inte har tillräcklig 
med kunskap om andras kulturer eller att människor är olika. K1 tror även att svenskar som 
växer upp med andra generationens invandrare har större förståelse kring varför människor 
skiljer sig åt. 
 
K3 har under sin korta tid i sin tjänst lagt märke till att byggnadsbranschen präglas män 

machokultur. Just på hennes avdelning var det 11 män och två kvinnor innan henne. K3 

berättar under sin intervju att hon anställdes tillsammans med två andra kvinnor. K3 tror 

att hon hade hamnat utanför gruppen om hon endast hade arbetat med män. K3 fortsätter 

med att berätta att bland annat intressen och förståelsen för varandra mellan kvinnor och 

män skiljer sig åt. Med det tycker K3 att det är mer bekvämt på arbetsplatsen om man är en 

grupp som hon känner mer tillit för och som förstår varandra mer. K3 känner även att hon 

inte har anpassat sig efter den så kallade machokulturen. Hon känner även att företaget 

arbetar mot en jämställdhet och att hon inte känner av någon press.   

4.3.2 Kommunikation  

När det kommer till språket svarar K2 att hon ibland hade svårigheter med språket på grund 
av att hon har lagt märke till att byggnadsbranschen använder avancerade ord som hon inte 
riktigt förstod. Hon kunde då känna att hon inte hängde med i vissa sammanhang och att 
hon ibland är tvungen att dubbelkolla det som har sagts och gjorts. K2 kände att det kunde 
leda till stress och misstag eftersom man kan övertänka på att man inte har förstått. K2 
känner dock att hon utvecklas inom det svenska språket och att hon alltid får hjälp om hon 
inte förstår. 
 
M2 kan känna som K2 när det kommer till att använda kommunikationen på arbetsplatsen. 
Men till skillnad från K2, arbetar M2 för ett internationellt företag där de hade en 
engelsktalande chef under några månader. Hon kunde inte kommunicera på svenska och 
detta medförde att man ibland kände sig osäker på vad som sades. Även här fick man mycket 
hjälp av kollegorna och det underlättade. 
 
På frågan om varför respondenterna inte tror att vi har fler individer med utländsk härkomst 
i byggbranschen väljer båda M2 och M3 att lyfta fram att språket är den viktigaste faktorn. 
M2 berättar under intervjun att anser att man ska behärska språket till den grad där man 
känner sig förstådd och att man förstår vad som sägs. M3 säger också under intervjun att 
det är bland annat viktigt att man behärskar det svenska språket till den grad att man förstår 
och kan dirigera sina medarbetare. M3 fortsätter med att berätta att som arbetsledare är det 
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viktigt att man kan uttrycka sig både muntligt och skriftligt eftersom man har så mycket 
kontakt med arbetare. Då är det viktigt att man gör sig förstådd så att inte man gör onödiga 
fel. 
 
K3 tror att en stor anledning till varför det är få medarbetare på arbetsplatsen beror på att 
man inte klarar av att kommunicera på svenska eller engelska. K3 berättar bland annat att 
hon hade en vän inom byggnadsbranschen som fick ett arbete där han var tvungen att 
behärska det engelska språket. Han fick lämna redan efter en månad eftersom han inte 
klarade av att kommunicera till den grad som krävdes. 

4.3.3 Rekryteringsprocess  

M2 berättar i sin intervju att han fick sin nuvarande tjänst via en arbetsmarknadsdag som 
högskolan arrangerar årligen. Det innebär att flera företag kommer till högskolan och 
mässan är till för alla studenter på högskolan och riktar sig därför till en bred spridning av 
branscher. Under mässdagen erbjöd de bland annat föreläsningar och möten mellan företag 
och studenter.  Under den dagen fastande M2 för ett byggnadsföretag som sökte efter 
konstruktörer. En kvinna inom HR tipsade M2 om jobbet och han skickade in sitt cv. Tre 
veckor senare blev M2 kallad till en intervju med samma HR. M2 fortsätter med att berätta 
att första intervjun gick ut på att helt enkelt lära känna varandra. Tre veckor efter första 
mötet blev M2 sedan kallad till en andra intervju där han blev intervjuad av HR chefen, 
gruppchefen för ingenjörsavdelningen och en teamledare. Där fick M2 återigen berätta lite 
om sig själv och efter det berättade de hur de arbetade genom att bland annat visa honom 
runt. Tre veckor efter andra intervjun fick M2 besked om att han fick jobbet och skrev 
därmed kontraktet. 
 
M3 fick sin nuvarande tjänst genom en vän som arbetar inom företaget. M3 berättar i sin 
intervju att han började söka lite överallt för att få ett jobb. M3 började söka några månader 
innan examen och fick lite erbjudande som inte lockade honom i början. Dels att det var för 
långt och dels för att det inte kändes rätt. Några veckor efter M3 började söka så ringde en 
vän upp honom och berättade att de var ute efter en arbetsledare och frågade honom då om 
det lät intressant. M3 meddelade honom att han var intresserad och då skickade han in sitt 
cv till företaget. Två veckor efter det blev M3 kallad till en intervju och den hölls av HR 
chefen och en senior arbetsledare. Intervjun hölls i cirka en timma och de lärde känna 
varandra samt att de berättade lite hur de arbetar i företaget. Två veckor efter första 
intervjun fick M3 reda på att han fick jobbet och skrev kontrakt samma vecka. M3 tror att 
den enklaste vägen till att få ett jobb är genom kontakter, där till exempel en vän eller 
familjemedlem kan rekommendera dig till en arbetsgivare. 
 
I K2’s fall fick hon i början hjälp av klasskamrater och vänner för att skriva en välformulerad 
CV och ett personligt brev. K2 berättar under intervjun att hon inte har kontakter inom 
byggnadsbranschen och att hon sökte jobb som speglade hennes utbildning och egenskaper. 
K2 uppmärksammar under intervjun att hon blev nekad till samtliga tjänster hon sökte och 
att hon började bli orolig. K2 fick till slut sin första intervju i juni 2018 för ett kommunalt 
fastighetsbolag. K2 berättar att hon kände mig väldigt nervös och visste inte heller hur de 
skulle reagera på att hon hade slöja.  K2 blev intervjuade av en HR chef och chefen för 
ingenjörsavdelningen. Det var många sökande men hon fick till slut inte jobbet. Efter det så 
fortsatte K2 att söka och i januari 2019 fick hon sin andra intervju. Där blev K2 intervjuad av 
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en projektledare och chefen för avdelningen. Efter två till tre veckor fick hon besked att hon 
fick jobbet och skrev kontraktet. 
 
M2 har hört att det är svårare att få arbete om man har en utländsk bakgrund men M2 har 
själv inte blir drabbad av etnisk diskriminering. M2 anser att det kan bero på att företaget 
han arbetar med skiljer sig från de svenska företagen och att inom företaget han arbetar på 
har kommit långt när det kommer till mångfald. M2 har dessutom inte upplevt etnisk 
diskriminering på arbetsplatsen. 
 
M3 har inte känt av någon diskriminering under rekryteringsprocessen men i början när han 
sökte efter jobb kunde han emellanåt tänka på att rekryterare kanske reagerade på hans 
namn som inte är ett svenskt och att det kunde vara en möjlig orsak till att han blev nekad. 
M3 har även ingen upplevelse om diskriminering på jobbet. Han har även diskuterat med 
vänner inom byggnadsbranschen och det är samma där. M3 känner själv att han alltid har 
blivit respekterad och sedd som en svensk och att han inte har blivit orättvist behandlad på 
grund av sin utländska bakgrund. 
 
K2 berättar att hon inte har blivit diskriminerad när hon har sökt jobb då hon under sina 
två intervjuer känt att hon har blivit bedömd som alla andra sökare. Under intervjuerna 
nämnde de att framtidens samhällen och städer kommer att präglas av mångfald och att de 
ville spegla det samhället vi lever i idag. Men innan hon fick jobbet så hon många avslag och 
då kunde hon tänka att det kanske beror på att hon har ett utländskt namn eller att hon bär 
slöja. K2 belyser att man inte ska känna så med tanke på att vi bor i Sverige och att det är 
2019. Under sin nuvarande tjänst har hon ingen upplevelse av diskriminering. K2 har dock 
blivit drabbad av diskriminering på grund av sin slöja när hon arbetade som butiksbiträde. 
En äldre man hotade med att sluta handla där om hon stod vid kassan och bad henne att 
åka hem till sitt hemland. Mannen sa bland annat ‘’Ni låter en städare stå vid kassan’’. K2 
anser att sådana diskrimineringar kan leda till att man som utländsk kvinna inte vågar eller 
känner lust att arbeta där man syns och hörs. Hon tror även att många har förutfattade 
meningar om utländska kvinnor och att de oftast drar för snabba slutsatser på grund av 
utseendet och etnicitet. 
 
M1 såg annonsen på Linkedin och skickade in sitt CV och personliga brev. M1 fick en 
telefonintervju efter en månad med sin befintliga chefsassistent. Det tog upp till två veckor 
efter en återkoppling, därefter hade M1 en till intervju med sin befintliga chef. Det slutliga 
beskedet tog upp till tre veckor. M1 upplevde att det var en smidig men en utdragen process. 
M1 har innan tjänsten sökt 10-20 tjänster per vecka under cirka ett år. Han har varit på vissa 
intervjuer där det känts bra men ändå inte lyckats bli tilldelad någon tjänst. M1 kände 
emellanåt att det var hopplöst med jobb inom byggnadsbranschen och började istället söka 
till andra jobb som inte kopplades med hans utbildning. 
 
På fråga om M1 tror att han själv blivit diskriminerad under rekryteringsprocessen på grund 
av etnisk bakgrund har M1 inga direkta svar. M1 känner inte till hur företaget arbetar med 
sin rekryteringsprocess och vet inte vad som döljer sig bakom kulisserna. Trots det tror M1 
säkert att det förekommer om man kollar på hur samhället i sig ser ut idag. M1 tror inte bara 
att det är etnisk diskriminering utan även könsdiskriminering, åldersdiskriminering osv. 
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M1 har ofta fått höra att det skulle vara svårt att få ett jobb med ett utländskt namn. M1 tror 
att mycket handlar om att en arbetsgivare idag inte kan skilja på sitt privata och 
professionella liv.  M1 förklarar att det är en stor skillnad att umgås med vänner och kollegor. 
M1 menar att med kollegor håller man en professionell nivå trots att man är oense. M1 har 
inte upplevt direkt diskriminering på jobbet men upplever ‘’onda blickar’’, det vill säga att 
personer kollar lite snett på en. Vanligtvis brukar M1 hålla relationerna på jobbet till en bra 
nivå och har en ganska hög tolerans. M1 kan inte bedöma om det är på grund av bakgrund, 
utseende, ålder.  
 
K1 skrev ett examensarbete hos ett företag Göteborg. Hon fick ett jobberbjudande på samma 
företag och fick en intervju på med två gruppchefer. De använde sig av en intervjumall där 
de gick igenom olika exempel på hur man hade hanterat olika situationer som K1 fick 
besvara. Det tog upp till 2-3 veckor tills arbetsgivaren gav sitt slutgiltiga besked. 
 
K1 har inte upplevt diskriminering under rekryteringsprocessen då hon inte vet vad som 
händer under urvalet. Däremot har hon blivit diskriminerad under jobbet. K1 berättar att 
hon var konsult under ett tag och upplevde att chefen var ganska på henne och påpekade 
en massa saker som inte bör påpekas. Som en relativ ung kvinna inom en sådan bransch 
kände K1 att hon var mer utsatt än andra. Under sin tid som konsult var det bara hon och 
en kvinnlig medarbetare bland 15 män avdelningen. Utav den anledningen kände hon 
väldigt mycket press på att prestera som männen och att alla förväntade sig det av henne. 
Som ung kvinna i byggbranschen märker K1 att man inte är lika hörd på exempelvis vissa 
möten där man sitter med en chef och två andra män. K1 berättar att hon upplever att det 
hon inte säger tas seriöst däremot om en man hade upprepat exakt samma mening men 
formulerat annorlunda så hade alla hört honom. Där känner hon att det är viktigt att sätta 
ner foten och säga direkt hur det är för att kunna bli hörd och tas på allvar 
 
K1 har upplevt frågan om det skulle vara svårt att få ett jobb med ett utländskt namn. 
Hon har även varit med om personer som ändrat sitt utländska namn på grund av det. Efter 
namnbytet har det även visat sig att man har fått jobb. K1 resonerar att på vissa tjänster får 
man jobb oavsett vart man kommer ifrån medan på andra yrken är det tvärtom. K1 tror att 
mycket beror på vilken omgivning man är uppvuxen i och hur väl utbildad man är. Hur man 
tänker som person på fritiden kan påverka ens professionella handlingar på jobbet förklarar 
K1. Inom ingenjörsbranschen upplever K1 att det är annorlunda. Mycket handlar om hur 
man är som person och vilka erfarenheter man har med sig. Det upplevdes mycket enklare 
att få jobb inom ingenjörsbranschen när man har en annan etnicitet då man arbetar mycket 
mer internationellt.  Vissa företag har många projekt utomlands vilket gör att man har det 
enklare att accepterar folk som kommer från andra länder. 
 
K3 fick sin nuvarande tjänst genom en anhörig innan examen. K3 tror att det är en väldigt 
stor fördel med att känna rätt personer som känner dig väl och kan rekommendera dig till 
en arbetsgivare. K3 har inte direkt upplevt diskrimineringar men berättar dock att ett fåtal 
medarbetare och entreprenörer har sagt opassande saker till henne och försökt kontakta 
henne utanför jobbet. ’’Jag fick Facebook förfrågningar fick komplimanger att jag bland 
annat var söt. Jag svarade inte utan berättade detta för min chef. Han tog upp detta under 
ett litet möte och tog det privat med de utpekade personerna. Sedan dess har det inte 
uppstått mer’’ 
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5 Analys 
 

Analysen följs av resultatet från intervjuerna där kulturella skillnader, kommunikation och 

rekryteringsprocessen redogörs för sig. Författarna har valt att inkludera egna tankar och 

reflektioner kring respondenternas svar. 

5.1 Kulturella skillnader 

HR  

Respondenterna håller med om att byggbranschen är en trögväxande bransch. Man kan inte 

ändra normer och strukturer som varit oförändrade under en väldigt lång tid. Kulturella 

skillnader kan uppstå när man börjar ta in mångfald i byggbranschen. Man brukar prata om 

små osynliga regler och nyanser i svenskt ledarskap man inte reflekterar kring. Ett typiskt 

fall som tas upp är när man rullar på tummarna eller tittar på klockan under möten som har 

tolkningen att man inte är intresserad. Denna typ av problematik uppstår främst för 

personer som inte är födda i Sverige. Genom att ha utbildningar om hur man ska förstå sin 

egen men även andras kulturer vidgar möjligheterna att undvika missförstånd på 

arbetsplatsen.   

En annan typisk kulturell skillnad som uppstår i byggbranschen är åldersskillnaderna 

mellan nya och äldre tjänstemän i branschen. Tvisten beror starkt på att där finns 

svårigheter med hur man ska ta har svårt att handskas med ungdomar om man varit i 

branschen i 20 år. Man tar inte hänsyn till att åldersskillnaderna och förväntar sig samma 

beteende och respons man får av sin kollega man arbetat med i 20 år. Författarna ser denna 

typ av problematik som en okunnighet och icke förståelse kring hur människor skiljer sig 

åt. Det är väsentligt att hänsyn till dessa åtgärder och vidareutbilda verksamheten om 

mångfald och kulturella skillnader.  För att inkludera och rekrytera in fler personer som står 

utanför den svenska byggbranschen berättar respondenterna att man startat program för 

seniora ingenjörer som är utlandsfödda. Med hjälp av samarbeten med myndigheter och 

arbetsförmedlingen har man lyckats validera utbildningar och erfarenheter hos personer 

med annan etnisk bakgrund. Det anses vara en svårighet att översätta utbildningarna då 

man har olika byggnormer i olika länder än i Sverige.  Respondenterna har även tagit stort 

hänsyn till könsfördelningen och satsar på att anställa fler kvinnor än män för ökad 

mångfald. 

Sammanfattningsvis, ser författarna att det brister i kunskaperna hos många rekryterare. I 

byggbranschen har man lyckats arbeta med dessa åtgärder och förbättrat rekrytering dock 

har man en lång väg kvar. De kulturella skillnaderna är en grundläggande fas till 

problematik som kan uppstå inom olika kategorier såsom kommunikation. Ett sätt att 

förbättra och öka förståelsen för de kulturella skillnaderna är genom att kontinuerligt ha 

kunskap om varandra.  
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Tjänstemän 

Det uppstår kulturella skillnader men majoriteten av respondenter ser inte 

arbetskulturskillnaden som ett hinder i arbetslivet. M1 och M3 är födda och uppväxta men 

den svenska kulturen och de har inga problem med att tillämpa det i sin vardag. M2 ser inte 

heller några problem med arbetskulturskillnader trots att han inte är född och uppvuxen 

med den svenska kulturen. M2 ser även fördelar med att man har olika kulturer då man lär 

sig av deras erfarenheter och om man nu vill arbeta utomlands. 

Författarna upplever även att personer vars föräldrar har invandrat till Sverige på grund av 

krig har offrat sina möjligheter till att utbilda sig för att istället ge sina barn dessa 

möjligheter. Författarna anser att man har vissa byggt upp en familjekultur om att utbilda 

sig är viktigt och att andra inte förstått vikten av att utbilda sig. Av empirin anser författarna 

detta som en möjlig anledning till varför inte första generationens invandrare har ett yrke 

med utbildning och varför inte andra generations invandrare utbildar sig  

Sammanfattningsvis antyder resultatet att kulturella hindret för utländska kvinnor är större 

än män med utländsk bakgrund för att ta sig in i byggnadsbranschen. M2 tror som M3, att 

det kan beror på att i andra länder har man en kultur där kvinnor och män i par ägnar sig åt 

olika former av sysselsättningar, där kvinnor är ansvariga för hushållssysslor och 

barnomsorg medan männen arbetar och försörjer familjen. Man tillämpar det tankesättet 

även här i Sverige vilket leder till att utländska kvinnor inte kommer in i arbetsmarknaden.  

5.2 Kommunikation 

HR 
H1 och H2 var eniga om att det inte går att rekrytera in personer som inte har tillräcklig 
svenska för att kommunicera om risker och farliga moment som finns på arbetsplatsen. 
Bristande kunskaper inom språk leda till dödsolyckor vilket är känt inom byggbranschen. 
HR3 upplever att språket alltid är en barriär däremot talar tjänstemännen på företaget 
mycket engelska på kontoret vilket kan krocka med kunder emellanåt då de icke är 
engelsktalande. Författarna inser att detta kan skapa problem för företaget om man inte har 
både svensk och engelsktalande i branschen.  
 
Utifrån intervjuerna har det visat sig att man inte kan rekrytera in mångfald utan 
inkludering, man har olika uppfattningar om hur man kommunicerar med varandra. Ett 
alternativ som tas upp för att få bättre kommunikation på arbetsplatsen är utbildningar 
inom mångfald, som handlar om att både förstå sin egen och andras kultur. Utbildningarna 
riktas mot alla i verksamheten där författarna bedömer detta som gynnsamt för företagen 
och för samhället då man skapar förståelse kring varför vi är olika. Respondenterna har en 
stor medvetenhet om att det finns omedvetna fördomar och preferenser. Oftast känner man 
att en viss samhörighet med personer som är mer lik sig själv. Författarna beaktar 
problematiken i byggbranschen och ett viktigt ä ser lösningarna som byggbranschen har 
åstadkommit med ett och bekymmer i byggbranschen, man har rekryterat på samma sätt 
under en väldigt lång tid. Det är viktigt att ifrågasätta varför man anser att den kandidaten 
är kompetent och vad som skiljer sig åt mellan den andra kandidaten som inte anses lika 
kompetent.  
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En respondent nämnde att allt handlar om pengar. Rekryterar man inte in rätt team med 
rätt kompetenser har man mindre chanser att ta önskade projekt som gör att man förlorar 
stora summor av pengar. Validering av utbildningar respektive erfarenheter hanteras på 
olika sätt beroende på åldersgrupperna. Ett alternativ för äldre personer som togs upp var 
att man validerade utifrån erfarenheter och inte utbildningar då det anses mer relevant för 
arbetet. Ett bekymmer med personer med utbildningar från utlandet är att kunna översätta 
byggnormerna till Sveriges byggnormer. Detta kan anses som ett litet problem men går att 
hantera då man satsar mycket på att utbilda och hjälpa folk in i branschen 
 
Sammanfattningsvis är kommunikationen en stor utmaning för alla i verksamheten där man 
kontinuerligt måste förstå sig på de kulturella skillnaderna för att inte missförstånd skall se. 
 
Tjänstemän  
 
Resultatet visar att språket verkar vara det största hindret till varför det är få medarbetare 
med utländsk härkomst i byggnadsbranschen. M3 som är född och uppvuxen i Sverige 
känner dock inte att språket är ett problem men för M2 och K2 som inte är födda och 
uppvuxna i Sverige, märker att kommunikationen på arbetsplatsen kan vara problematisk. 
Båda stöter på avancerade ord vilket kan leda till missförstånd och komplikationer. Det är 
även viktigt att man som bland annat arbetsledare kan uttrycka sig både muntligt och 
skriftligt eftersom man har så mycket kontakt med arbetare. Då är det viktigt att man gör 
sig förstådd så att inte komplikationer uppstår. För arbetsgivaren kan detta indikera till att 
man inte kan klarar av sina arbetsuppgifter och att man då istället anställer medarbetare 
som behärskar språket till fullo.  
 

5.3 Rekryteringsprocess 

HR 
I fråga om hur rekryteringsprocessen utförs och bedöms gav respondenterna 
överensstämmande svar. Utifrån intervjuernas resultat, värdesätt kandidatens värderingar 
då bolagen har en värderingsstyrd verksamhet. Man använder sig av välutvecklade metoder 
och intervjuguider under rekryteringen för en rättvis bedömning av kandidaten.  
 
Det är viktigt att rekryteringen går rätt, det vill säga att man rekryterar efter kompetens och 
inte efter privata åsikter. Man har under en väldigt lång tid anställt personer som inte 
uppfyllt de önskade kraven för arbetsrollen, kontakter är en av flera påverkande faktorer till 
detta. Som svenskt uppvuxen i Sverige har man enklare att komma in i arbetsmarknaden än 
vad en person med annan härkomst har. Detta beror på att föräldrar knutit kontakter under 
en längre tid. I fråga om man ser skillnader mellan antalet sökande vad gäller etniskt svenska 
och individer med utländsk härkomst besvaras frågan med att alla har olika bedömningar 
av namn. Respondenterna resonerar kring att det är större mångfald idag i jämförelse med 
tidigare då etnicitet var ett större problem. Utifrån intervjuerna var anonymiserade 
ansökningar ett alternativ för en rättvis bedömning i rekryteringen.  
 
Utifrån intervjuerna har etnicitet upplevts som ett hinder i byggbranschen historiskt sätt. 
Mycket beror även på kontaktnätet, det 7 av 10 fick jobb via kontakter. Om man är nyanländ 
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eller är andra generationens invandrare som inte har akademiska föräldrar minskar 
möjligheterna att komma in i branschen då man inte har så många kontakter i 
branschen.  Mycket har även berott på att man varit rädd för att anställa personer som inte 
är lika sig själva. Generellt sätt har man utav trygghet anställt personer man känt 
samhörighet med där man har gemensamt tänk kring normer, kulturella perspektiv men 
även hur man passar in utseendemässigt. Ett annat hinder som anses ha skapat problem är 
hur man mäter upp personers kompetenser från utlandet. Svenska arbetsgivare resonerar 
kring att det är svårt att hantera personer som har för hög kompetens då man är väldigt 
nischad inom ett område i Sverige. Det skapar förvirring i systemet om man kan för mycket 
om allt.  
 
Man pratar om omedvetna fördomar och preferenser som ska vara den stora anledningen 
till varför man väljer bort personer med utländsk härkomst under rekryteringen. En 
händelse författarna förvånades över var hur man valde bort en kandidat på grund av 
brytning. Författarna ser detta som är ett problem i dagens samhälle. Arbetsgivare kan inte 
skilja på sina privata och professionella åsikter. Man bedömer folk på fel grunder och skapar 
en bild som är grundad på fördomar och preferenser.  
 
Könsfördelningen har länge varit ett bekymmer i byggbranschen, respondenterna berättar 
att man satsar på att anställa fler kvinnor än män för att jämna ut könsfördelningen. På 
grund av de typiska byggnormer som finns i branschen utvecklas könsfördelningen trögt. 
Kvinnor känner mer trygghet i kontorsjobb än ute i produktionen. Detta anser författarna 
som ytterligare ett bekymmer i dagens samhälle. Ett alternativ hade varit att göra bättre 
marknadsföring till tjejer i tidig ålder för att locka till dem.   
 
Sammanfattningsvis beror diskriminering mycket på att man inte har lyckats integrera folk 
på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare ska man kunna dra en linje mellan professionella 
och privata åsikter för att kunna mäta upp kandidatens kompetenser på rätt sätt. Flera 
respondenter är eniga om att man har otillräcklig kunskap om mångfald och kan vara en av 
de största orsakerna till att diskriminering uppstår.  
 
Tjänstemän 
 

Vägen till rekryteringsprocessen har sett olika ut för alla men utifrån intervjuerna har 
författarna kunnat se att det underlättar om man tar hjälp av kontakter, där till exempel en 
vän eller familjemedlem kan rekommendera dig till en arbetsgivare.  M2 och M3 fick jobb 
genom personliga kontakter och processen gick relativ fort. M1 och K2 fick söka i flera 
månader tills de fick jobb. 
 
M1, M2 och M3 har inte blivit diskriminerade under rekryteringsprocessen eller under tjänst. 

K1, K2 och K3 har känt av diskriminering under rekryteringsprocessen eller under tjänst. 

Däremot tror samtliga respondenter att det uppstår diskrimineringar. M3 och K3 har bland 

annat antagit att de har blivit nekade på grund av sina utländska namn och slöja. K2 har 

blivit utsatt för diskriminering för sin slöja och hon tror att denna typ diskriminering kan 

leda till att man som utländsk kvinna inte vågar eller känner intresse att arbeta där man 

syns och hörs. Hon tror även att många har förutfattade meningar om utländska kvinnor 
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och att de oftast drar för snabba slutsatser på grund av utseendet och etnicitet. Dessa 

antydande kan vara ett hinder för bland annat utländska kvinnor att ta sig in i 

byggnadsbranschen. 

Sammanfattningsvis har majoriteten av respondenterna känt av och tror att 

diskrimineringar uppstår. Många av respondenterna har dock inte känt att man inte har 

velat byta jobb på grund av det och att man har lärt sig handskas med det 
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6 Diskussion 
 
I detta avsnitt beskrivs en följande diskussion mellan analysen av resultatet och den teoretiska 
referensramen. I diskussionen skall författarna hitta en sammankoppling och föra vidare ett 
resonemang. Författarna har valt att inkludera egna tankar och reflektioner i diskussionen. 
 

6.1 Kulturella skillnader 

HR  
I tidigare studier beskriver Forsander att man bör vara tydlig med information om hur 
kulturella skillnader kan uppstå på en arbetsplats vilket tas upp av respondenterna från 
intervjuerna. Forsander påpekar att det kan vara svårt för personer med utländsk härkomst 
att förstå sig på den svenska kulturen om man inte har kunskaper om arbetskulturen i landet 
vilket respondenterna resonerar på liknande sätt.  
 
De osynliga svenska koder man pratar om förstår endast svenskar sig på som förväntas 
förstås av alla. Alla har olika uppfattningar om vad en arbetskultur innebär om vad man bör 
och icke bör göra. Allywood beskriver i sin studie att missförstånd enkelt uppstår mellan 
människor med olika kulturer beroende på vilken uppfattning man har i arbetslivet. När 
man befinner sig i en mångkulturell arbetsplats pratar man även om vilka uppfattningar 
man har om varandra. Resultatet från intervjuerna förklarar att alla är unika på sitt sätt och 
att ha för många olikheter på en arbetsplats utan inkludering kan leda till stora problem och 
konflikter på arbetsplatsen. Det gäller att inkludera alla snarare än att rekrytera för mycket 
olikheter och sedan inte kunna hantera dem menar respondenterna.  
 
Tidigare forskning beskriver att uttryckandet av att ‘’inte förstå’’ tyder på ett intellektuellt 
misslyckande. Det är ett enklare alternativ att skylla på att man inte förstår när man har 
okunskap om ämnet. Respondenterna upplever denna problematik som ett bekymmer för 
både arbetsgivare och arbetstagare som löses via utbildningar om mångfald och inkludering. 
De kulturella skillnaderna beskriver inte endast etnicitet utan även kön, ålder m.m. Ett 
problem större problem som även beskrivs i intervjuerna är åldersskillnaderna vilket 
resoneras i tidigare studier. Man pratar om normer och värderingar som även har lett till att 
kvinnor har svårigheter med att komma in i byggbranschen. Respondenterna bekräftade att 
byggbranschen har varit väldigt homogen och bakåtsträvande i jämförelse med andra 
branscher. Det har medfört svårigheter för personer med annan etnicitet, kvinnor och unga 
personer att komma in i byggbranschen. 
 
Tjänstemän 
 
Tidigare studier beskriver att det är viktigt att man tydligen med informationen om att 
kulturella skillnader kan uppstå. Majoriteten av respondenterna har inga tidigare 
erfarenheter i byggnadsbranschen och vet därmed inte vad förväntas. Tidigare studie säger 
även att genom att förstå de kulturella skillnaderna kan man enklare inkludera invandrare i 
arbetslivet. Detta bekräftades i denna studie anser författarna då majoriteten av 
respondenterna inte upplevde att kulturella arbetsskillnaderna inte vara en bidragande 
faktor till varför det är få medarbetare med utländsk bakgrund i byggnadsbranschen. Även 
om machokultur finns på en arbetsplats har de kvinnliga respondenterna inte känt av att de 
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har varit tvungna att anpassa sig efter de manliga normerna. Vägen till ett jobb på grund av 
kulturella skillnader kan däremot ses som en bidragande faktor till varför det är få 
medarbetare i byggnadsbranschen, framförallt för kvinnor. De los Reyes beskriver i sin 
studie att kvinnor utmärks av en mycket traditionell kvinnoroll under sin uppväxt och att 
detta kan bero på kulturella faktorer. Detta bekräftas även av några av studiens 
respondenter som säger att kvinnor tar hand om hushållssysslor och barnomsorg medan 
mannen ska vara den som arbetar och försörjer familjen 
 
Sammanfattningsvis utgörs de kulturella skillnaderna främst av ländernas olikheter 
gällande synen på kvinnans roll och hur väl man anpassar sig, vilket får till följd att 
förhållandet mellan arbetsledning och tjänstemännen skiljer sig åt 
 

6.2 Kommunikation 

Hr 
Tidigare studier visar att bristande språkkunskaper orsakar det till 
kommunikationssvårigheter. Personer med utländsk härkomst som har sämre 
språkkunskaper har även mindre chanser att komma in i arbetsmarknaden. Att vara 
attraktiv på arbetsmarknaden kan vara till stor hjälp in men kan fortfarande inte garantera 
en anställning för utlandsfödda än för svenskar. För att integrera sig i landet måste man 
bland annat lära sig språket, skapa ett kontaktnätverk och få sina utländska meriter 
översatta och validerade. Kommunikationsproblemen belyser inte endast svagt ordförråd 
eller uttal utan även olika uppfattningar kring olika samtalsämnen men även påverkan av 
kön, status och ålder. De flesta respondenter är eniga om att man bör ha goda 
språkkunskaper för att minska risker för missförstånd och att fel information. 
Engelsktalande kandidater hade varit ett alternativ men svensktalande kandidater 
prioriteras då alla i verksamheten talar svenska och har alla dokument på svenska. 
Byggbranschen är känd för dödsolyckor och respondenterna hade inte känt sig säkra med 
en person som är exempelvis projektledare och inte kunnat förmedla vilka risker där finns. 
Byggnormerna kan skiljas åt beroende på vilket land man kommer ifrån, detta har även varit 
ett stort hinder för utlandsfödda personer. Respondenterna har berättat att chefer tagit 
hänsyn till dessa åtgärder och förbättrat valideringen av utbildningar och erfarenheter för 
att utöka mångfalden och ta in fler invandrare.  
Tidigare forskning belyser att de kulturella skillnaderna bör uppmärksammas då mycket 
kan skilja sig åt beroende på hur arbetskulturen har sett ut i andra länder. Förmedling av 
information kan skilja sig åt i andra länder än i Sverige. Respondenterna ser detta som en 
positiv sak och utbildar hela verksamheten för att förstå sin egen men andra kulturer. Detta 
ska öka mångfalden påstår respondenterna men också förbättra arbetet. På det sättet 
undviker man omedvetna fördomar om olika personer. Man möter personer på olika sätt på 
grund av att man har andra uppfattningar om varandra. Mycket handlar om bristande 
kunskap och det kan leda till att man tappar den professionella rollen och därmed tappar 
duktiga kandidater  
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Tjänstemän  
 
Tidigare forskning belyser att föra vidare diskussioner och kommunicera med andra 
människor är språket en betydande faktor. Att språket och att kunna kommunicera är ett 
stort hinder bekräftas i studien av samtliga personer. 
 
Sammanfattningsvis anses språkbarriären vara det största hindret för personer med 

utländsk härkomst att ta sig in i arbetsmarknaden. Detta gäller dock inte för de som är födda 

och uppvuxna i Sverige och med den svenska kulturen 

6.3  Rekryteringsprocess 

HR 
I tidigare studier visar det att etnisk diskriminering är en av orsakerna till personer med 
utländsk härkomst har en svag integration. Rätt teknik krävs under rekryteringen för att 
göra rätt bedömning på kandidater där man inte utifrån personliga åsikter. Personliga 
kontakter är en av de stora anledningarna till varför det är få personer i byggbranschen. 
Mlekov & Widell beskriver i sin studie att rekryteringsmodeller baseras på subjektiva 
uppfattningar och bedömningar. Respondenterna har haft en medvetenhet om denna typ 
av problematik och förklarar att mycket handlar om att man känner tillit och säkerhet hos 
personer som delar samma värderingar, kultur, språk, intressen m.m. Detta kan leda till att 
man får sämre mångfald och ett konserverat mixat team vilket respondenterna inte vill ha. 
De strävar efter större mångfald och bättre inkludering. Omedvetna fördomar och 
preferenser togs upp mycket under intervjun, det påpekades att det är den stora 
anledningen till varför man väljer bort personer med utländsk härkomst i rekryteringen. 
Den stora anledningen har varit språket men även brytningen. Har man två likvärdiga 
kandidater väljs personen med brytning bort.   De är noga med att anställa rätt personer 
med rätt kompetenser därför anser respondenterna att det är viktigt med rätt intervjumallar 
som är baserade på kravprofilen som är utformad utifrån de kompetenser som krävs. Detta 
ska undvika fel bedömning av kandidater men även att privata åsikter inte påverkar 
rekryteringen.  
 
Ett annat bekymmer som lyfts upp i studier är orättvis bedömning av arbetslivserfarenheter 
och intyg. Svårigheterna ligger i att godkänna och översätta utländska intyg. i studien tas 
även upp att arbetsgivare har svårigheter med att validera och översätta utbildningar vilket 
resulterar till att utlandsfödda exkluderas redan i urvalet. Respondenter belyser denna typ 
av problematik om att svenska arbetsgivare inte vet hur man ska hantera personer som har 
för hög kompetens det vill säga arbetar väldigt omfattande. Arbetsgivare känner större 
bekvämlighet med personer som är specialiserade inom ett byggområde.  
 
Ur en studie beskriver Carlsson och Rooth hur etnisk diskriminering på arbetsmarknaden 
existerar. Undersökningar visar att personer med svenskt namn har större chans in i 
arbetsmarknaden. Respondenterna kunde inte svara på om man var etnisk svensk eller 
utländsk då det är en egen bedömning på namn. Tidigare studier visar att man har svårare 
att acceptera invandrare och nyanlända på grund av terrorhandlingar och hur världen ser ut 
idag. Fördomar existerar och skapar ett hot mot ekonomi, arbetsuppgifter och kultur på en 
arbetsplats. Det är en av orsakerna till varför man inte anställer personer med utländsk 
härkomst för att inte bryta mot vanor och normer som finns på arbetsplatsen. 
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Respondenterna önskas ha anonymiserade ansökningar för att ha en rättvis rekrytering. 
Etnicitet har länge varit ett problem i byggbranschen däremot arbetar man mycket idag för 
att få en mer jämställdhet i byggbranschen. 
 
Tjänstemän  
 
Tidigare studier menar att etnisk diskriminering är en av orsakerna till en svag integration i 
det nya samhället och en bidragande anledning till att de inte inträder personer med 
utländsk bakgrund i arbetsmarknaden. Samtliga respondenter tror att det förekommer 
etnisk diskriminering under rekryteringsprocessen. En av respondenterna känner personer 
som har bytt namn eftersom man har hört att det är lättare att få jobb. Personer som bytt 
jobb fick fler återkopplingar, vilket även bekräftas av en studie av som gick ut på att skicka 
identiska ansökningar men med olika namn. 
 
Samtliga respondenter tror även att etnisk diskriminering uppstår på arbetsplatsen men av 
empirin konstaterar författarna att den största anledning till varför det är få invandrare i 
byggnadsbranschen verkar beror på könsdiskriminering.  Samtliga av de kvinnliga 
respondenterna har känt en typ av diskriminering och ett opassande beteende under tjänst. 
En av respondenterna har blivit associerad med ett yrke utanför hennes utbildning. Studier 
i har visat att detta är en tolkning som finns bland annat hos arbetsförmedlare, arbetsgivare 
och studie och yrkesvägledare. Av den anledningen känner högutbildade utrikes födda 
kvinnor större svårigheter att få ett arbete som korresponderar med deras 
yrkeskvalifikationer än både svenska kvinnor och utrikes födda män. 
 
Samtliga respondenter har inte kommit till den gränsen att man har velat slutat eller byta 
tjänst. Tidigare forskning visar att individer har en tendens av att attraheras av likheter och 
att man söker efter de man känner tillit för och de man delar intressen med. De kvinnliga 
respondenterna i vår studie har motarbetat diskriminering och opassande kommentarer 
genom att sätta ner foten och säga vad det tycker. Enligt tidigare forskning kan detta då leda 
till att de anställda kan klaga på att personer med en utländsk härkomst inte passar in i 
arbetsgruppen. Med detta tror även författarna att de utländska medarbetarna känner sig 
begränsade och vågar inte uttrycka hur de egentligen känner eftersom de är rädda att bli av 
med jobbet och att man hamnar utanför grupper 
  
Med tanke på att majoriteten av respondenterna är i ett tidigt karriärsskede väljer de istället 

att hålla ut och hoppas på att det ska bli bättre. Författarna tror även om diskrimineringar 

pågår under en längre, löper det en större risk att man väljer att byta jobb eller byta bransch. 
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7 Slutsats 
 

I det här avsnittet får läsaren en översikt kring de slutsatser som bedöms utifrån de 

frågeställningar som ställts. Vidare redogörs förslag till fortsatta studier. 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att utreda om det finns en icke jämställdhet mellan etnisk svenskar 
och personer med utländsk härkomst i byggbranschen och vad som orsakar detta. Vidare 
upplyser studien vilka faktorer som orsakar en icke jämställdhet mellan etnisk svenskar och 
personer med utländsk bakgrund i byggbranschen ur respondenternas perspektiv. Av 
studien har det framkommit att det finns en icke jämställdhet i byggbranschen där 
författarna kommit fram till ett flertal orsakande faktorer till en icke jämställdhet.  
 
Samtliga respondenter uppfattar att språket är den största orsaken till en icke jämställdhet 
mellan etnisk svenskar och personer med utländsk bakgrund i byggbranschen. Ur 
tjänstemännens perspektiv nämner de att man ska kunna behärska språket till en grad som 
gör det möjligt att kommunicera utan att missförstånd uppstår medan HR respondenterna 
ser bristande språkkunskaper som fara på arbetsplatsen.  
 
De kulturella arbetsskillnaderna har påpekats i tidigare studier vara en påverkande faktor 
till att missförstånd lätt uppstår. Detta upplevdes inte av tjänstemannasidan och därför är 
det inte en bidragande faktor till varför det är få medarbetare med utländsk bakgrund i 
byggnadsbranschen. Att söka jobb däremot kan hinder uppstå där etnicitet förknippas med 
kulturella skillnader, framförallt för kvinnor.  
 
Etnisk diskriminering visade sig även vara en av orsakerna till varför det är få personer med 
utländsk härkomst i byggbranschen. Tidigare har man inte använt sig av rätt 
rekryteringsteknik då man anställt personer utifrån personliga åsikter. Däremot har HR 
respondenter gett en tydligare bild om hur rekryteringsprocessen funkar i respektive bolag. 
Man bedömer kandidaten endast efter kompetenser och värderingar inte efter etnicitet, 
kön, ålder och sexuell läggning. På grund av hur samhället ser ut idag där diskrimineringar 
fortfarande uppstår, verkar inte arbetsgivarna kunna dra en linje mellan deras professionella 
och privata åsikter. HR respondenterna menar att omedvetna fördomar har gjort att man 
tagit fel beslut under rekryteringsprocessen. Respondenterna förklarade att denna typ av 
problematik löses via utbildningar om mångfald och inkludering för alla i verksamheten. 
Frågan om ett utländskt namn påverkar chanserna att få en tjänst stämde överens med 
responsen av tjänstemännen. De flesta upplevde att de utländska namnen skapar problem 
för dem att komma in i arbetsmarknaden, detta har även visats på tidigare studier. HR 
respondenterna har inget direkt svar på detta då man har egna bedömningar kring namn 
men skulle inte vara förvånade om det förekom.  
 
Det som även har framkommit av studien är att man saknar kunskap om kulturella 
skillnader och kontaktnätverk samt omedvetna fördomar och preferenser. Påföljderna har 
varit missuppfattningar om personer med utländsk härkomst som har skapat orättvisa 
bedömningar. Det visar sig att översättning av utländska utbildningar kan vara en svårighet 
för vissa arbetsgivare men även bedömningen av höga kompetenser kan vara svårt att 
hanteras.  
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7.2 Fortsatta studier 

 
I den här studien har författarna valt att undersöka jämställdheten i de stora byggföretagen 
där man undersökte en specifik målgrupp. Målgruppen har varit HR personer och personer 
med utländsk bakgrund som är utrikes födda eller personer som är födda i Sverige med två 
utrikes födda föräldrar. Det som föreslås av författarna är att göra en undersökning om hur 
jämställdheten ser ut på yrkesarbetarsidan där målgruppen hade varit HR personer och 
yrkesarbetare. Det hade även varit intressant att se hur jämställdheten ser ut på de mindre 
företagen och göra en jämförelse mellan de stora företaget för att se skillnaderna där.  En 
ytterligare studie hade kunnat göras om hur könsfördelningen ser ut mellan utländska 
personer i byggbranschen. Ett alternativ hade varit att undersöka hur det ser ut i 
byggbranschen gällande kultur och arbetsnormer för etniskt svenska kvinnor och utländska 
kvinnor.  
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9 Bilagor 

HR 

1. Vad är dina arbetsuppgifter och vad är dina tidigare erfarenheter? Hur länge har du 
jobbat som HR? Berätta lite om dig själv  

2. Hur ser rekryteringsprocessen ut? Vad får er att vilja anställa en person? Vad kollar 
ni på när ska anställa potentiella medarbetare? 

3. Ser ni stora skillnader mellan antalet sökande vad gäller etniskt svenska och 
individer med utländsk härkomst? Upplever ni en stor skillnad i könsfördelningen 
mellan de sökande?  

4. Hur arbetar ni med mångfaldsfrågor? Hur kan dessa typer av frågor hjälpa er att 
utveckla ert arbetssätt? 

5. Hur tycker du att etnisk diskriminering på arbetsmarknad kan påverka 
samhället?  Vad tror du att diskriminering på arbetsmarknaden beror på? 

6. Har du någon upplevelse om diskriminering under en process kring en 
arbetsansökan? Om ja, berätta om händelsen?  

7. I vår studie, har vi hittat vetenskapliga artiklar som tyder på att det är få personer 
med utländsk härkomst i byggbranschen, vad tror du det beror på?  

8. Vad finns det för hinder med en person med en utländsk härkomst?  
9. Har du något du själv vill lyfta fram? Egna funderingar kring ämnet?  

 
 
 

Tjänstemän  

1. Berätta lite om dig och ditt ursprung? Vad är dina arbetsuppgifter och vad är dina 
tidigare erfarenheter? 

2. Hur gick det till när du sökte till det här jobbet? Fick du jobb direkt? Fick du vänta 
länge? Berätta lite om processen till hur det gick till när du sökte jobb.  

3. Vad är du nöjd/missnöjd med i arbetet och hur trivs du med din arbetssituation? 
Varför känner du så?  

4. Tror du att du någon gång själv har blivit diskriminerad när du sökte jobb på grund 
av din etniska bakgrund? I så fall, berätta hur det var? 

5. Har du någon gång fått höra att det skulle vara svårt att få ett jobb med ett 
utländskt namn?  

6. Har du någon upplevelse om diskriminering på jobbet?  
7. Vad har du för förväntningar om din framtid? Känner du att du har samma 

möjligheter som en etniskt svensk att nå en högre tjänst inom ditt yrkesområde? 
8. Har du upplevt kulturella arbetsskillnader? Har det skapat problem och hinder för 

dig?  Känner du att där finns problem med att passa in?  
9. I vår studie, har vi hittat vetenskapliga artiklar som tyder på att det är få personer 

med utländsk härkomst i byggbranschen, vad tror du det beror på? 
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