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The purpose of this study was to investigate the employees’ experienced reasons of why there 

are so few workers with other ethnic backgrounds in the organization BYGGET. The 

organization is one of the largest construction firms in Sweden and to ensure the company’s 

anonymity they have been given the fictitious name BYGGET. An information letter was sent 

to a targeted selection of managers within the local office and seven (n=7) people agreed to 

participate in the study. Data was collected with semi structured interviews which were then 

analyzed with a thematic method. The analysis revealed three main themes with associated 

subcategories, which became the foundation of the study’s final results. The results showed 

that organizational culture and education were the experienced reasons of why there were so 

few employees with other ethnic background. Further the results showed that quotation also 

was a theme that was discussed in the event of change and how that could happen. To 

increase the diversity in the organization the company must decrease the traditional influence 

of the trade union. Also it must be easier to ensure the quality of educations from other 

countries so that they will be valid for Swedish construction jobs. 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka de anställdas upplevda orsaker till lågt antal medarbetare 

med utländsk bakgrund på företaget BYGGET. Företaget är ett av Sveriges större byggföretag 

och för säkerställandet av anonymitet har de i uppsatsen fått det fiktiva namnet BYGGET. 

Informationsbrevet skickades ut till ett målinriktat urval av medarbetare med chefspositioner i 

den lokala verksamheten där slutligen sju (n=7) personer valde att delta. Insamlandet av data 

gjordes med hjälp av semistrukturerade intervjuer och via en tematisk analys framkom tre 

huvudsakliga teman med tillhörande underkategorier, vilka ligger till grund för uppsatsens 

resultatdel. Resultatet visade att företagskultur och utbildning ansågs vara de grundläggande 

upplevda orsakerna till varför det är ett lågt antal anställda med utländsk bakgrund. Vidare 

framkom även temat kvotering, som diskuterades i sammanhanget om förändring och hur 

detta skulle kunna ske. För vidare utveckling av mångfalden på arbetsplatsen måste dels den 

traditionella påverkan av facket minskas samt att utländska utbildningar på ett enklare sätt 

måste kunna kvalitetssäkras för att de ska kunna anses valida på svenska byggplatser.  

 

 

Keywords: ethnic diversity, cultural differences, work culture, organizational culture, 
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Inledning 

Each country is classified by ethnicities, languages, religions, and customs. 

These data make us realize how multicultural/multitribal the world is. 

Homogeneity in any nation today is practically a fantasy. (Dresser, 2005, s. 201).  

 

Sverige och många andra länder ställs idag inför hanterandet av det ökade antalet 

nyanlända människor som dels består av flyktingar och arbetskraftsinvandring. Siffror från 

Statistiska centralbyrån (2017) visade på att antalet invandrare till Sverige idag är högre än 

någonsin och prognosen tyder på fortsatt höga värden av invandring även framåt i tiden. 

Landsorganisationen i Sverige (LO, 2013) beskrev hur byggbranschen är den som hyr in flest 

utländska arbetare men att dessa inte anställs på heltid främst på grund av ekonomiska 

kostnader. Integreringen av nyanlända på arbetsmarknaden är en högst aktuell fråga och berör 

inte bara byggsektorn utan organisationer inom alla typer av branscher.  

 

Definition av begrepp 

I följande avsnitt förklaras de centrala begrepp som är återkommande i uppsatsen; 

mångfald, annan etnisk bakgrund, annat etniskt ursprung och annan utländsk bakgrund. 

Dessa förtydligas då det finns flera olika definitioner av dem och det är viktigt att läsaren 

uppfattar dem på det sätt som ligger till grund för arbetet.  

Begreppen annan etnisk bakgrund, annat etniskt ursprung och annan utländsk 

bakgrund definierar en person som inte är från Sverige, men det kan också vara en person 

som har ett icke-svenskt namn och som utseendemässigt och språkmässigt skiljer sig från den 

svenska normen. Svårigheten med att hitta en slutlig definition på begreppet mångfald i 

organisationssammanhang berodde på att begreppet har ett brett användningsområde med 

olika innebörder vid olika tillfällen. Däremot har det framkommit flertalet benämningar vilka 
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hjälpt till att skapa en definition av begreppet som använts i uppsatsen. Bland annat menade 

Lindelöw (2008) att mångfald skapar en mer integrerad arbetsplats där olikheter ges utrymme 

och att det innebär stora fördelar för organisationen. Även Prasad (2012) belyste fördelar med 

att anställa människor med olika bakgrunder och framför allt de problemlösningar och 

innovationer det innebär. Innovation leder till ekonomisk vinning och konkurrensfördelar för 

organisationen. De företag som inte ser fördelar med mångfald och som upplever hinder i 

ålder, kön, hudfärg eller etnicitet löper stor risk att diskriminera sökanden. Detta menade 

Lindelöw (2008) skulle kunna undvikas om fokus vid en rekrytering läggs på det som faktiskt 

spelar roll för företagets utveckling och välmående, nämligen kunskap och kompetens. Under 

arbetets gång har det även framkommit negativa aspekter med etnisk mångfald. Det kan 

handla om oenigheter på arbetsplatsen gällande uppfattningar och värderingar, större risker 

för missuppfattningar i kommunikationen, otydligheter, svårare att nå gemensamma 

överenskommelser samt höga kostnader för organisationen (Adler & Gundersen, 2008). 

 

Bakgrund 

Bakgrund till valt ämne 

Bostadsbyggandet i Sverige har ökat men inte tillräckligt för att möta 

befolkningsökningen (Boverket, 2016). Centrum för Management i Byggsektorn (2016) har i 

samråd med Chalmers Tekniska Högskola tagit fram en prognos som visar hur Sverige saknar 

100 000 medarbetare inom byggsektorn enbart i år. I rapporten framgick att byggarbetare 

kommer saknas i Sverige, inte bara inom byggandet av bostäder, utan också för att underhålla 

den redan bristande infrastrukturen. Detta gör att byggbranschen behöver stora mängder 

arbetskraft vilket verkar vara svårt att få fram. Under den stora flyktingvågen 2015, lade 

regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Landsorganisationen i Sverige (LO) fram ett förslag på hur ett samarbete måste ske mellan 
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parterna för att människorna på flykt skulle kunna etableras i samhället och därmed även 

integreras på arbetsmarknaden (Sveriges Radio, 2015). Samarbetet gick ut på att fler företag 

måste erbjuda praktik och lärlingsplatser för att nyanlända ska få chansen att lära sig språket 

men även svensk arbetskultur. Riksdagen beslutade exempelvis i en motion redan 2005 att 

arbetsgivaravgiften skulle slopas för svenska företagare då de anställer nyanlända, flyktingar 

eller anhöriginvandrare (Riksdagen, 2005). Trots detta har arbetslösheten bland invandrare 

varit hög, vilket enligt Sveriges Radio (2015) berodde på att den genomsnittliga tiden för 

invandrare att etableras på arbetsmarknaden är cirka sju år. När nyanlända kommer till 

Sverige skrivs de in på Arbetsförmedlingen där de har ett etableringssamtal. Samtalet ska 

hjälpa personerna att dels etableras i samhället men även att de ska kunna integreras på 

arbetsmarknaden. I steget där nyanlända ska etableras på arbetsmarknaden tar 

Arbetsförmedlingen hjälp av bland annat landsting, kommuner samt företag (SFS 2016:38). 

Företaget BYGGET är med i denna etableringsplan då de tar in praktikanter. Problematiken 

för företaget är att de tidigare bara fått ha praktikanter i tre månader, vilket är en riktlinje från 

Arbetsförmedlingen. Företaget har dock förhandlat sig till längre praktikperioder på sex 

månader då de ansåg en kortare tid som orimligt eftersom praktikanterna inte hann lära sig 

något väsentligt på denna tid. Detta ledde även till att praktikanterna inte kunde få anställning 

eftersom deras kunskap ansågs för ofullständig (HR-chef, personlig kommunikation, 24 mars, 

2017). Efter samtal med HR-chefen väcktes intresset hos författarna att vidare undersöka hur 

företaget arbetar med etnisk mångfald och integreringen av nyanlända. 

 

Teoretisk bakgrund 

I nedanstående del kommer tidigare teoretisk forskning att behandlas. Avsnittet 

kommer beröra framträdande teorier vilka kan förklara orsaken till att BYGGET har så lågt 

antal medarbetare med annan etnisk bakgrund. Då det förefaller som att det inte finns mycket 
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tidigare forskning om specifikt etnisk mångfald inom byggbranschen har författarna varit 

något restriktiva i detta avsnitt. Forskningen som samlats nedan har granskats kritiskt, bland 

annat genom att se över ifall valda artiklar är ”peer reviewed” samt att forskningen har haft 

någon sammankoppling med det valda ämnet. 

Cultural threat theory. Med tanke på hur samhällen runt om i världen blir allt mer 

mångkulturella har författarna uppfattningen att det valda ämnet för uppsatsen kan vara 

behjälpligt inte bara för företaget BYGGET, utan även för andra organisationer. Troligen har 

organisationer inte ens reagerat på att deras anställda till stor del består av en homogen 

arbetsgrupp och att de på grund av ovetskap går miste om fördelarna med ökad mångfald. 

Zárate, Garcia, Garza och Hitlan (2003) beskrev i sin artikel hur det blir allt svårare för 

invånare i olika länder att visa acceptans mot flyktingar och invandrare. Detta beror till stor 

del på rädslan för terrorhandlingar, vilket är försvårande då utomstående grupper försöker 

komma in i gemenskapen i den accepterade sociala gruppen. Idag har Europa ett högt tryck av 

invandrare och flyktingar jämförelsevis med några år tillbaka. Detta verkar även ha en 

påverkan på politiska högerrörelser som på senare tid fått allt mer stöd av vanliga medborgare 

och inte enbart extremister. Enligt Zárate et al. (2003) beror detta fenomen på att vanligt folk 

tillslut handlar i affekt, då de är av uppfattningen att invandrare kommer att förändra den 

existerande kulturella strukturen till det sämre. Även Gullestad (2002) skrev om att då allt fler 

invandrare och flyktingar flyttar in i de nordiska länderna, verkar detta göra att den 

traditionella nationalismen ökar samt att även den Lutherska kyrkan får en förnyad betydelse. 

Fenomenet uppstår till följd av att människor känner att deras kultur samt traditioner blir 

hotade av utomstående kulturer och religioner. Även om kyrkan i de nordiska länderna fått allt 

mindre betydelse för människor under en längre tid, kan det uppfattade hotet om en 

konkurrerande religion göra att kyrkan blir mer betydelsefull trots att människor inte är 

troende. Stephan, Ybarra, Martinez, Schwarzwald och Tur-Kaspa (1998) har skapat en teori 
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som de kallar Cultural Threat Theory, med definitionen att det är den uppfattade skada på 

samhällets kultur som orsakas av invandrare på grund av att de har avvikande moral, normer 

och värderingar. Detta anses vara en förklaring till varför människor har svårt att visa 

acceptans mot människor som avviker för mycket från den socialt accepterade gruppen samt 

varför det är lättare att godkänna invandrare som är mer lik den accepterade gruppen. Det kan 

exempelvis röra sig om invandrare från grannländer där varken utseende eller namn skiljer sig 

nämnvärt. 

Enligt Prasad (2012) bör företag spegla samhället och dess invånare. Medarbetarna i 

ett företag borde därför bestå av en blandning av människor med olika hudfärg, ålder, 

etnicitet, kön och så vidare. I och med en bredare blandning av medarbetare kan företag få ett 

större utbud av exempelvis problemlösningar och mångfald i form av nya idéer som leder 

företaget framåt. Vidare menade Prasad att många organisationer idag fokuserar på att hitta 

och anställa människor med olika bakgrund för att underlätta i arbetet men att de samtidigt 

ställs inför dilemmat att organisationens arbetskultur kan bli påverkad av kulturella skillnader 

samt vilken påverkan dessa kan ha. Även tidigare anställda kan ha invändningar mot att nya 

medarbetare blir integrerade i företagets kultur då de kan uppfatta sina egna arbeten som 

hotade. Detta är något som Zárate et al. (2003) också nämnt i sin artikel där de förklarat hur 

människor har mer fördomar mot nykomlingar, framför allt om de anses utgöra ett hot mot 

ekonomi, arbetsuppgifter och kultur på en arbetsplats. Författarna anser att detta kan vara en 

bidragande faktor då företag tenderar att inte anställa människor från andra kulturer, då det 

antas att människor med andra vanor och normer ses som ett hot mot övriga anställningar i 

företagen. 

Företagskulturen som potentiell orsak till få utländska medarbetare. 

Företagskulturen formas under en längre tid och tenderar att prägla arbetsplatsen och dess 

medarbetare. Enligt Ali, Jangga, Ismail, Kamal och Ali (2015); Ashforth och Mael (1989) har 
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företagskulturen länge ansetts vara en viktig del i hur framgångsrikt ett företag är. Kulturen 

anses vara en vägvisare för hur företaget dels ämnar nå sina uppsatta mål men också huruvida 

de anställda är benägna att identifiera sig med organisationen eller inte. Vidare menade Ali 

et.al (2015) att ledarskapsstilen också påverkar hur företagskulturen vidareutvecklas. Personer 

med chefspositioner eller som anses vara inflytelserika bland medarbetare kan vara till stor 

hjälp då ett företag exempelvis måste bryta tidigare mönster som inte längre anses fungera. 

Hofstede (2001) menade att det är en förutsättning vid dessa omställningar att cheferna har 

vetskap om vilken slags förändring det är som ska ske samt ha god kännedom om hur 

medarbetarna kommer uppleva förändringen. Om ett företag vill skapa förändring är det även 

viktigt cheferna dels håller med om förändringen samt att de aktivt arbetar för att 

implementera denna. Hirsch (2017) förklarade att ett företag kan skapa en meningsfull 

förändring och att det kan vara värt att göra detta trots svårigheter då belöningen anses vara 

större. Genom att arbeta med en förändring gemensamt minskas problem som dålig attityd 

eller negativa åsikter. Att en medarbetare har rätt attityd för att passa in i företagskulturen 

anses vara av större vikt än att denne har tillräcklig kompetens. Detta ansåg Friberg (2012) i 

sin studie om hur polska byggarbetare oftast har en bättre attityd när de utför sina 

arbetsuppgifter jämfört med norska byggarbetare som enligt Friberg tenderar att klaga och 

ifrågasätta mer än de polska arbetarna. Denna positiva inställning till arbetet kan ibland väga 

tyngre än att ha rätt kompetens för att utföra arbetsuppgifterna.  

Ett problem för nyanlända är att de tenderar att fastna i rekryteringsprocessen. De 

lämnar in sin ansökan till företag men går sällan vidare till intervju. Green (2005) förklarar 

detta som att organisationer med stark företagskultur enbart vill anställa människor som 

kommer att passa in, och anses de inte göra det får någon annan jobbet. Vidare menar även 

författaren att om nyanlända går vidare till en intervju tenderar denna typ av företag att låta ett 

flertal chefer hålla i intervjuerna för att försäkra sig om att individen passar in i 
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organisationen. Om det inom byggbranschen inte upplevs som att företagen har tillräcklig 

mångfald är detta något som borde åtgärdas. Inte bara för att få en större blandning av de 

anställda utan för att det även kan vara till fördel för företagets vinst. Om en arbetsplats inte 

anser att mångfald är positivt i alla olika situationer, exempelvis vid attitydproblem, kan det 

ändå vara värt att överväga då data tyder på hög korrespondens mellan mångfald och hög 

vinst för företaget (Hirsch, 2017). Såvida företag anser det vara en ansträngande process med 

att göra sin personalstyrka mer blandad kan det vara värt det då resultaten visar på att vinsten 

kommer gå upp. Prasad (2012) förklarade att innovation leder till framgång och ekonomisk 

vinning samt att innovationen stärks genom att nya tankesätt prövas i organisationen. Även 

Field, Souther och Yore (2016) ansåg att etnisk mångfald bidrar till att stärka organisationens 

rykte. En annan del i att öka framgång för företag är att använda sig av rätt incitament, vilket 

kommer höja arbetarnas prestationer. Detta är något som Leroch (2014) förklarat som 

kulturella incitament och hur dessa skiljer sig beroende på vem arbetaren är. Även 

företagskulturer är präglade av olika incitament och dessa medför att anställda kan prestera 

bättre och därmed öka organisationens omsättning. Även de Sivatte, Gordon, Rojo och Olmos 

(2015) förklarade att balansen mellan företagskulturen och att denna är kompatibel med de 

anställdas privatliv anses vara en orsak till att prestationen ökar och vinsten för företag blir 

högre.  

Similarity-attraction hypothesis och Theory of clubs. Enligt Ward, Bochner och 

Furnham (2001) finns en teori kallad similarity-attraction hypothesis, vilken handlar om att 

människor attraheras av likhet med andra människor. Även Lipman-Blumen (1976) skrev om 

detta då individer är mer benägna att söka upp, förstå, vilja arbeta med, ha förtroende för och i 

allmänhet föredra människor som de delar framträdande egenskaper med. Dessa egenskaper 

kan vara intressen, värderingar, ålder, språk, religion och etnicitet. På grund av att människor 

tenderar att söka sig till och anställa människor som liknar de själva blir mångfalden eftersatt. 



 

 

8 

Detta är något som Burns, Lipponen, Lilja och Machado (2007) benämnde som strukturell 

diskriminering och menade även att det är en omedveten handling som sker på grund av 

bekvämlighet. Tendensen att söka sig till sina likar är något som också Vergalli (2008) skrev 

om och menade hur immigranter vid ankomsten till ett nytt land söker sig till sina likar, 

människor som har samma religion och lever liknande liv. Grupperna bildar sedan “klubbar” 

där medlemmarna förlitar sig på och hjälper varandra. Teorin kallas Theory of clubs och 

definieras som människor i specifika grupperingar där dessa känner en stark tillhörighet till 

gruppen och att de därför stöttar varandra i allt som behövs. Detta innebär också att det blir en 

inre grupp och andra yttre grupper samt att dessa inte alltid kommer överens. Medlemmarnas 

välmående i den egna gruppen kommer alltid att gå före övriga gruppers. Enligt Baxter och 

Wallace (2009) använder sig engelska byggarbetare av nedvärderande diskurser och ett in- 

och utgrupp-tänk när de pratar om kvinnor och utländska byggarbetare inom byggbranschen.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka vilka upplevda orsaker till lågt antal anställda med annat etniskt 

ursprung än svensk, det finns på företaget BYGGET. Frågeställningen som ska besvaras i 

uppsatsen är; vilka upplevda orsaker finns det till lågt antal anställda med annat etniskt 

ursprung på företaget BYGGET? 

 

Metod 

I detta avsnitt redogörs uppsatsens tillvägagångssätt, metodval, urval, säkerställande 

av kvalitet, analys och etiska hänsynstaganden. Författarna har i enlighet med Braun och 

Clarke (2006) kontinuerligt skrivit på uppsatsen under hela processen, främst för att minimera 

risken att missa eller glömma bort väsentliga delar.  
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Tillvägagångssätt 

Författarna blev kontaktade av HR-chefen på BYGGET då denne ville hitta tänkbara 

orsaker till varför det är så lågt antal utländska anställda på företaget. HR-chefen kunde inte 

visa på exakta siffror, men dennes personliga uppfattning var att omkring 99% av BYGGETS 

anställda i närområdet var av svenskt ursprung. Ambitionen var inledningsvis att jämföra två 

företag inom byggbranschen för att se hur dessa arbetade med integration och för att få en 

uppfattning om de jobbade med det på liknande sätt eller om skillnaderna var väsentliga. Men 

i och med att integration av nyanlända medarbetare är relativt nytt för byggbranschen blev det 

svårt att finna relevant forskning för att utveckla uppsatsen. Byggföretag har länge hyrt in 

arbetskraft när det funnits behov och sedan avslutat denna när behovet minskat. Denna 

jämförande studie ansågs bli för tidskrävande så den nya inriktningen blev att försöka hitta 

upplevda orsaker till lågt antal anställda med utländsk bakgrund på BYGGET samt att se över 

vilka konkreta åtgärder som skulle kunna genomföras.  

Intervjuer valdes som primär datainsamlingsmetod då dessa skulle kunna ge indikation 

på upplevda orsaker till lågt antal anställda med annat etniskt ursprung hos medarbetare på 

BYGGET. Övrig information och data hämtades från artiklar som ansågs beröra ämnen som 

mångfald och etnisk mångfald. Ett informationsbrev skickades ut till anställda med 

chefspositioner inom företaget (se Bilaga 1). Informationsbrevet beskrev bland annat vilka 

författarna var, vad uppsatsen skulle handla om samt vilka tider respondenterna kunde boka in 

en intervjutid på (Harboe, 2013). Tider för intervjuer bokades in med de respondenter som 

valde att delta och efter det bokades ett rum på BYGGETS egna kontor. Detta gjordes för att 

dels underlätta för respondenterna då de flesta har sina egna kontor i samma byggnad men 

även för att författarna kunde förvara sitt material och inspelningsutrustning på samma plats 

under alla intervjuer. Det bokade rummet låg avskilt från övriga kontor, vilket gjorde att 

störande ljud minimerades. Under intervjuerna var en av författarna mest aktiv och ställde 
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frågor utefter tidigare skapad intervjuguide (se Bilaga 2). Den andra lyssnade aktivt, 

antecknade sådant som eventuellt stack ut samt ställde följdfrågor. Följdfrågor ställdes för att 

förtydliga vad intervjupersonerna menade, men också för att svaren inte skulle bli för tunna 

eller inte höra ihop med frågan. Kvale och Brinkmann (2014) beskrev en bra intervjuteknik 

som svår att behärska och att träning krävs för att kunna hantera både att ställa frågor samt att 

lyssna aktivt för att få förståelse. Respondenterna blev informerade om syftet med uppsatsen 

och att både de själva och företaget skulle hållas anonymt men även att de hade rätt att avbryta 

eller ställa frågor när som helst under intervjun. Materialet spelades in, vilket också blivit 

godkänt i förväg av respondenterna. Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och 

respondenterna blev erbjudna att få den färdiga uppsatsen skickat till sig om de ville det. Efter 

utförda intervjuer delades det inspelade materialet upp mellan författarna varvid detta 

transkriberades. Uppdelningen var nödvändig på grund av tidsbrist och för att upprätthålla 

objektivitet. Efter transkriberingen diskuterades de teman som ansågs vara mest framträdande 

i egenskap av upplevda orsaker till lågt antal anställda med annan etnisk bakgrund. 

 

Metodval  

Undersökningen valdes att utföras med en semistrukturerad intervjumetod då 

författarna ville nå de upplevelser de anställda hade kring det låga antalet anställda med 

utländsk bakgrund. Bryman (2011) menade att det centrala i en kvalitativ metod är att 

konstruera förklaringar av fenomen och upplevelser. Intervjumetoden innebär att det finns ett 

frågeschema men att forskaren inte är fäst vid någon specifik ordning på frågorna, samt att 

utrymme finns till att ställa följdfrågor för att bättre kunna tolka respondentens svar (Bryman, 

2011). Intervjuerna spelades in, vilket Kvale och Brinkmann (2014) beskrev som en bra 

metod då ljudinspelning underlättar för forskaren att lägga fullt fokus på vad respondenten 

svarar och lyssna aktivt. Frågorna under intervjun var öppet formulerade eftersom författarna 
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tidigt reflekterade över att de vid en testkörning insett att vissa begrepp och frågor uppfattades 

för ledande. Intervjufrågorna skapades i syfte att fastställa vilka upplevda orsaker 

respondenterna ansåg ligga till grund för ett så lågt antal medarbetare med annat etniskt 

ursprung på BYGGET (se Bilaga 2). Följdfrågor som ”Hur menar du då?” och ”Kan du 

utveckla?” användes för att förkovra och fördjupa intervjuerna. Detta är något som Dahlgren 

och Johansson (2015) förklarade som ”probing” och det gav respondenterna en chans att 

tydliggöra sina svar och därmed undvika risken för missuppfattningar. En annan metod för att 

undvika missuppfattningar och inse brister i intervjufrågor kan enligt Harboe (2013) vara att 

utföra en pilotintervju innan de slutgiltiga frågorna formuleras. Intervjufrågorna lästes därför 

igenom av ett par utomstående personer och testades på HR-chefen på BYGGET som gav sina 

åsikter och kom med konkreta förslag till ändringar. Respondenterna godkände även att 

författarna kunde höra av sig om det skulle uppstå några oklarheter eller frågor och det 

klargjordes också att respondenterna hade rätt att höra av sig om de hade frågor.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet noggrant genom att skriva med alla ord 

som sagts och även att fylla i långa pauser för att inte missa saker som kanske inte sägs med 

ord (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015). Författarna ansåg att då ämnet etnisk mångfald 

kan vara en känslig fråga, var det viktigt att beskriva hur respondenterna svarade på frågorna 

och att inte bara analysera svaren i sig. Efter transkriberingen gjordes en tematisk analys av 

materialet för att kunna urskilja vilka teman eller mönster som uppkommit under intervjuerna. 

 

Urval 

Respondenter valdes ut genom ett målinriktat urval vilket enligt Bryman (2011) 

innebär att deltagare väljs ut med direkt hänvisning till forskningsfrågan. Detta för att just 

dessa personer ansågs ha erfarenhet av företaget samt sådana positioner i sitt arbete att de 

skulle kunna tillföra viktig information till forskningen. Deltagarna valdes att begränsas på så 
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vis att de tillhörde den lokala verksamheten samt att de skulle besitta någon slags 

chefsposition. Arbetare med lägre yrkesgrader ansågs inte besitta tillräcklig kunskap i varför 

företaget har så få medarbetare med utländskt påbrå. Respondenter med chefspositioner 

ansågs även ha en större inverkan på rekrytering och skulle därför lättare kunna svara på 

forskningsfrågan. Efter att chefer på det lokala kontoret fått en inbjudan till intervju var det sju 

personer, en kvinna och sex män, som ville ställa upp på en intervju. Antalet respondenter 

ansågs lågt för reliabiliteten i kvalitativ forskning, men på grund av tidsbrist valde författarna 

ändå att anse antalet respondenter som rimligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) riskerar ett 

mindre urval respondenter minska chansen för en generalisering och därmed inte spegla 

gruppens egentliga dynamik vid mätning av forskningsfrågan. Men då tiden inte ansågs räcka 

till valde författarna att använda sig av ett mindre antal respondenter för att kunna få mer 

ingående svar. Harboe (2013) beskrev att ett mindre antal respondenter är acceptabelt i 

forskning där de anses spegla gruppen som undersöks. Detta ansågs stämma bra på 

respondenterna då de homogent stämde överens med företagets övriga anställda. Den enda av 

respondenterna som urskiljde sig var kvinnan, just för att hon var den enda kvinnan och 

hennes deltagande representerade även det låga antalet kvinnliga anställda på företaget. 

Respondenterna hålls anonyma och varken ålder, befattning eller kön för varje 

respondent kan anges då det är information som kan avslöja deltagarnas identiteter. I 

resultatdelen kommer varje respondent att märkas med en siffra; Respondent 1, Respondent 2 

och så vidare. 

 

Säkerställande av uppsatsens kvalitet 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) handlar reliabiliteten om att forskningsresultat ska 

kunna reproduceras av andra forskare och vid andra tillfällen. Bryman (2011) menade att det i 

kvalitativ forskning kan bli svårt att reproducera sociala händelser som de sett ut vid tidigare 
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tillfällen eftersom dessa är föränderliga. I denna uppsats kan det bli problematiskt att visa på 

en stark reliabilitet, även kallad pålitlighet, då händelser och sociala interaktioner kommer 

ändras. Författarna tror dock att eftersom respondenternas svar tyder på en långsamt 

föränderlig företagsmiljö kan detta göra att en liknande studie vid ett senare tillfälle ändå kan 

finna liknande resultat. Sannolikheten för detta ansågs stor då de teman som identifierats i 

uppsatsen har varit tydligt framträdande. 

Författarna vill även under arbetets gång stärka den interna reliabiliteten genom att 

komma överens om hur begrepp och insamlade data ska tolkas. Bryman (2011) menade att 

det är nödvändigt att forskare som arbetar tillsammans har samma uppfattning om det som 

undersöks och hur resultatet ska tolkas, annars finns risken att oenigheten leder till ett 

missvisande resultat. Därför har författarna varit medvetna om sina förutfattade meningar om 

att företagskulturen skulle kunna vara en orsak till lågt antal medarbetare med utländsk 

bakgrund på BYGGET. Problematiken i arbetsprocessen har varit att dels inte påverka 

resultatet med egna åsikter och värderingar samt att kunna styrka den information som 

uppkommit för att den ska vara valid. Författarna vill i uppsatsen försäkra sig om att inte ha 

format data eller frågor efter de åsikter som uppstått innan arbetet med uppsatsen påbörjats. 

Bryman (2011) benämnde detta som att forskaren visar på att den agerat i god tro och inte 

medvetet låtit sina personliga värderingar inverkat på resultat och slutsatser. Enligt Braun och 

Clarke (2006) borde forskaren inte vara alltför påläst om det valda forskningsämnet vid en 

tematisk analys då det är viktigt att ha ett öppet sinne vid datainsamlingen. I arbetet med 

denna uppsats fanns en viss grundkunskap om företagets uppbyggnad, men det fanns inga 

direkta förkunskaper om det valda ämnet och hur detta skulle kunna påverka medarbetarna på 

BYGGET. I enlighet med Braun och Clarke (2006) ansåg författarna att en viss förkunskap 

var till fördel så att delar med svag betydelse kunde sållas bort i materialet, men att däremot 

vara för påläst skulle kunna orsaka att ny information lätt missas.  
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För att säkerställa att respondenterna inte skulle ha möjlighet att förbereda sina svar 

skickades inte intervjuguiden ut i förväg, vilket gjorde att svaren blev spontana och ärliga. 

I kvalitativ forskning där intervjuer används kan forskaren använda sig av 

respondentvalidering, för att genom återkoppling till respondenterna få veta om dennes arbete 

stämmer överens med respondenternas uppfattning (Bryman, 2011). I denna uppsats har 

författarna för avsikt att använda sig av respondentvalidering som en del av processen 

eftersom åsikterna från respondenterna är viktiga och eventuellt kan komma att användas i 

annan forskning. Om respondenterna är av åsikten att resultatet stämmer överens med deras 

uppfattning, kan detta ses som en bekräftelse på en väl utförd och tillförlitlig uppsats.  

 

Analys 

Tanken om att företagskulturen skulle kunna vara en orsak till det låga antalet 

utländska medarbetare väcktes redan under det inledande mötet med HR-chefen som antytt att 

kulturen inom företaget är konservativ. Författarna har under arbetet med uppsatsen varit 

medvetna om att de haft en förförståelse av det valda ämnet samt dess potentiella resultat. 

Enligt Bryman (2011) är det viktigt att forskare är medvetna om att deras arbeten aldrig helt 

kommer kunna vara opåverkade från egna värderingar. Det anses inte trovärdigt att en 

forskare skulle kunna utföra ett arbete utan att medvetet eller omedvetet blanda in egna 

värderingar och att det är viktigt att forskaren reflekterar över detta. 

  Analysmetoden som användes var tematisk analys. Denna ämnar analysera teman och 

via dessa urskilja mönster samt skillnader i intervjupersonernas berättelser (Jeppson Wigg, 

2015). Genom användandet av tematisk analys kan författarna vid transkribering av materialet 

lättare få insikt i vilka anledningar eller så kallade teman som ligger till grund för så få 

anställda med utländsk bakgrund på BYGGET. Även Braun och Clarke (2006) beskrev hur 

transkriberingen av intervjumaterial ger forskaren en känsla och förståelse för vad som sägs 
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samt att denne lär känna sitt material på en djupare nivå. Vidare menar Braun och Clarke att 

användandet av en tematisk analys är fördelaktigt för forskare som är nya på sitt 

forskningsområde eftersom den tematiska analysen anses som en enkel metod för att urskilja 

teman. Tematisk analys är heller inte teoretiskt bunden vilket andra analyser är och därför 

vidgas tolkningsspektrat. Analysprocessen utfördes i enlighet med Hayes (2000) metod för 

tematisk analys. Hayes visade på en process i sju steg innehållande transkribering, genomgång 

av intervjumaterial, sortering av teman, undersöka och definiera de valda temana, leta igenom 

intervjumaterial igen efter ytterligare information till respektive tema, bestämma temanas 

helhet med definition och tillhörande data samt att välja ut relevanta data för att redogöra för 

temat. Denna metod ansågs som bäst lämpad i uppsatsens analysarbete då fokus låg på 

intervjupersonernas egna uppfattningar, upplevelser och lösningar.  

Vid analysen av intervjuerna valde författarna att sitta var för sig med det 

transkriberade materialet, vilket som tidigare nämnts gav en ökad objektivitet. 

Analysen av transkriberingen identifierade olika teman i form av ord eller meningar som 

påträffades i samtliga intervjumaterial. Braun och Clarke (2006) menade att tematisk analys är 

en bra metod för att identifiera och rapportera mönster vid datainsamling, eftersom det med 

hjälp av den tematiska metoden är lättare att se mönster på detaljnivå. Olika färgkoder för 

varje tema användes vilket underlättade vid den gemensamma genomgången av det 

analyserade materialet. De teman som båda författarna anträffade och som senare valdes ut att 

användas i uppsatsen var; företagskultur, kvotering och utbildning. Under varje huvudtema 

skapades även underkategorier som ansågs passa in under de utvalda temana, dessa redovisas 

i resultatdelen. Om en tematisk analys utförts rätt så är det ett pålitligt verktyg då det inte ska 

kunna gå att ifrågasätta temana, dessa ska vara återkommande och stabila genom analysen 

(Braun & Clarke, 2006). 
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Etiska hänsynstaganden 

Vid genomförande av intervjuerna vidtogs etiska överväganden och författarna valde 

att använda sig av de etiska principer som tas upp av Vetenskapsrådet (2002). Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 Informationskravet uppfylldes genom att författarna informerade deltagarna om 

undersökningens syfte och upplägg samt att deltagandet är helt frivilligt och att de när som 

helst under intervjun har rätt att avbryta om de vill. Samtyckeskravet uppfylldes eftersom 

medverkandet var frivilligt och de själva kunde välja om de ville avbryta eller avstå att svara 

på någon fråga. Vidare informerade författarna om att materialet från intervjuerna skulle 

analyseras och efter godkännande av deltagarna spelades intervjuerna in med 

inspelningsutrustning. Med tanke på konfidentialitetskravet såg författarna till att inte nämna 

namn på respondenten i intervjun, utan bara vilken yrkesroll och vilka arbetsuppgifter som 

personen hade. Författarna kodade sedan intervjuerna till siffror för att säkerställa 

anonymiteten hos deltagarna. Enbart författarna har haft tillgång till materialet vilket gör att 

även nyttjandekravet uppfylls. 

Författarna har valt att inte göra en djupare beskrivning av företaget för att garantera 

företagets fulla anonymitet i uppsatsen. Företagets namn har bytts ut till det fiktiva namnet 

BYGGET och detta har justerats i de informationsbrev som skickats ut och i intervjuguiden. I 

och med att det är ett känsligt ämne som berörs ville varken författarna eller HR-chefen att det 

skulle riskeras att avslöjas strategier i företagets mångfaldsarbete eftersom företaget är en 

ledande koncern och är konkurrensutsatt. 

 

Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från analysen och de teman som framkommit är 

företagskultur, kvotering och utbildning. Författarna kommer redogöra för hur dessa teman 
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med tillhörande underkategorier kopplas samman med frågeställningen om varför det är så 

lågt antal anställda med utländsk bakgrund på BYGGET.  

 

Företagskultur 

Samtliga sju respondenter var överens om att företagskulturen på olika sätt påverkar 

hur personer, med framför allt utländsk bakgrund, har svårt att passa in i organisationen. De 

berörde bland annat att det har att göra med att branschen är traditionsbunden och 

konservativ. Somliga respondenter beskrev även att facket har stor påverkan på företagets och 

branschens kultur i helhet, detta då facket haft en tradition om att äldre arbetare ska prägla 

yngre generationer med hur saker ska göras.  

Branschens företagskultur. Respondenterna var eniga om att byggbranschen är 

väldigt konservativ. Även om samhället förändras och blir mer mångkulturellt anser 

medarbetarna på BYGGET att deras bransch inte utvecklas i samma takt.  

 

Vi ska vara en blandning utav folk som speglar samhället. [...] vi är ett x antal 

procent som har utländsk bakgrund och då bör väl det spegla yrkeslivet, likt 

samhället. (Respondent 2) 

 

Jag tror att det grundar sig ganska mycket i att det är en ganska konservativ 

bransch generellt. Vi gör ganska mycket ungefär som vi alltid har gjort. Det är 

en liten tröghet i det där. (Respondent 3) 

 

Under intervjuerna gavs uppfattningen om att intervjudeltagarna inte alltid reflekterar över att 

organisationen är homogen och vad orsaken till detta kan vara. De flesta respondenterna hade 

arbetat länge för organisationen och på grund av detta hamnat i ett stadie av normalitet, vilket 
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gör att de inte längre aktivt försöker få arbetsgruppen mer blandad. Den enda av 

respondenterna som aktivt arbetar för att göra gruppen mer blandad är den som varit anställd 

kortast tid på BYGGET.  

Hur angreppssätt hos olika generationer påverkar företagskulturen. Flertalet av 

respondenterna började under intervjuerna fundera över varför organisationen ser ut som den 

gör och uttryckte viljan att kunna skapa en förändring. Det framgick även att äldre chefer 

anses vara en del av problematiken, eftersom de har ett föråldrat tänk och tycker att saker ska 

vara som det alltid varit.  

 

Dels så har vi ju ett generationsglapp på yrkesarbetarsidan som jag tror kan spela 

in. Den äldre generationen… då hade vi helt enkelt inte utländska medarbetare. 

Och det var betydligt svårare att komma in förr. (Respondent 2) 

 

Jag tror att det förmodligen är en kulturfråga hos oss. Att vi väljer dem som är 

som oss. Det känns så i vår bransch. Vi är ganska många vita medelålders män 

och rätt bestämda hur vi ska göra saker och ting och när det då kommer andra 

varianter på det så är vi inte så hemskt tillmötesgående på det. (Respondent 1) 

 

Under intervjuerna framkom att respondenterna ansåg att det var chefer i framför allt 

ledningen som stod för det föråldrade tänket med att se ner på både kvinnor och utländska 

medarbetare. Respondenterna var av åsikten att chefer som arbetar ute i produktionen och 

som arbetar tillsammans med medarbetare har en bättre inställning och att de chefer som 

aldrig närvarar är de som är kvar i det föråldrade tänket. 
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Problemen finns längre upp, särskilt bland äldre chefer, den där 60 åriga chefen 

som inte riktigt är där än. Det håller ju på att ändras och det blir allt yngre chefer, 

så jag tror att det kommer hända jättemycket om 10 år till. (Respondent 5) 

 

Respondenterna trodde dock att generationsklyftan och problematiken som följer med den 

kommer minska då yngre chefer börjar komma in i organisationen med ett mer öppet sinne 

om att även kvinnor och människor med utländsk bakgrund ska ta plats i företaget. Men de 

tror däremot att det kan bli en utmaning för dem då de kommer vara en minoritet på 

arbetsplatsen. 

 

Det är ju inte lätt att komma in som första person som kommer med utländsk 

bakgrund. Det är klart att det är lättare om det finns... Om spridningen är större, 

tror jag. Så det påverkar säkert. (Respondent 2) 

Strukturell diskriminering i företagskulturen. Flertalet av respondenterna ansåg att 

strukturell diskriminering kunde vara en underliggande orsak till varför få personer med 

utländsk bakgrund blev anställda i organisationen. Sex av sju respondenter svarade ja på 

frågan om de har en tendens att anställa människor som liknar dem själv.  

 

Man kan vara lat som chef och välja likasinnade då, typ ja-sägare så får man ju 

en lugn och behaglig tillvaro på något sätt. Men det är ju inte så dynamiskt i en 

grupp och jag tror inte det är så bra för gruppen på lång sikt heller. [...] Man letar 

efter likadana när man nyanställer. Vi behöver en “sån” och så vet man ungefär 

hur en “sån” ser ut. Och det är inte enkelt att bryta den tanken och våga chansa 

lite eller tänka lite utanför boxen. (Respondent 3) 
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Det kan vara så att om man har ett antal att välja på, så tror jag man ibland gör 

det lite lätt för sig och tar den som man tror är mindre arbete med. [...] Det krävs 

mer utbildning och det krävs mer handledning att ta hand om en som har 

utanförskap. (Respondent 4) 

 

[...] Men så är det ju man kanske både umgås på fritiden med sådana som liknar 

en och har samma intressen och man kanske anställer någon ungefär som med 

intressen det är det ju. (Respondent 7) 

 

Den delade uppfattningen var att respondenterna ansåg bekvämlighetsskäl ligga till grund för 

den strukturella diskrimineringen. Det verkar vara en del av företagets rekryteringskultur att 

välja någon som passar in i gruppdynamiken och därmed underlätta för alla inblandade. 

Däremot argumenterade flera av respondenterna att dynamiken i arbetsgruppen till slut blir 

lidande då enbart människor som liknar varandra arbetar ihop. Utrymmet för nya 

problemlösningar och att hitta andra arbetssätt minskar då medarbetare med liknande 

erfarenheter och bakgrund har svårare att komma med nya infallsvinklar. 

 

Herregud, tänk att få in en likadan som mig det vill man ju inte. Man vill ju ha 

någon som kompletterar upp sånt som jag inte kan eller det jag tycker är tråkigt 

eller det jag faktiskt inte behärskar alls. Det är då först vi får det riktiga teamet. 

(Respondent 6) 

 

Respondent 6 som svarade nej på frågan om denne anställer folk som liknar sig själv, var 

återigen den som varit anställd kortast tid och denne menade på att det är bättre att ha 

medarbetare som kompletterar varandra för att göra arbetet mer dynamiskt.  
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Fackets påverkan på företagskulturen. Några av respondenterna nämner precis som 

respondent 1 ovan att organisationens medarbetare inte är speciellt tillmötesgående vid 

förändring och att fackföreningen Byggnads som är en bidragande faktor till detta. 

Fackföreningen är traditionsbunden och representerar många yrkesarbetare på landets 

byggplatser. Facket verkar enligt respondenterna hindra byggorganisationer när det kommer 

till att rekrytera medarbetare från andra länder.  

 

Byggnads ser det som ett hot, det är deras egna jobb som försvinner. Men det är 

ju fel sätt att se det. Det är ju framtida nya medlemmar i facket. Man får inte 

vara så inskränkt, det är farligt för samhället. (Respondent 3) 

 

Som respondent 3 säger värnar Byggnads om att inte ta in för många människor från andra 

länder eftersom de då tror att deras yrkesarbetare kommer bli arbetslösa. Respondenten tycker 

dock att det är fel sätt att tänka, då det hotar utvecklingen i samhället samt att det väntas bli en 

stor personalbrist i byggbranschen inom bara några år. Därför anser respondenten att man inte 

kan vara så inskränkt utan det är viktigt för hela branschens tillväxt att tänka i nya banor.  

 

Nu är vi nog i läge att vi måste tänka i de här banorna, för nu finns det inte 

människor. Jag läste i någon rapport någonstans att det är ungefär 120 000 

ingenjörer som behövs inom byggsvängen i alla möjliga nivåer och det kommer 

väl ut 5000 eller 3000. En spottstyve på något sätt, så det går inte helt enkelt. Vi 

måste ta in folk från andra branscher, från andra ursprung och utifrån, på alla 

dess sätt. (Respondent 3) 
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Och sen att just få in nyanlända, där tror jag att facket, Byggnads, har en del att 

jobba med för att få, ja för att de ska få sina svenska yrkesbevis då i alla fall, för 

att få jobba som snickare. (Respondent 2) 

 

Flertalet av respondenterna verkar dela uppfattningen om att byggbranschen inom några år 

kommer sakna arbetskraft samt kompetens för specifika byggen. De delar även åsikten att 

fackföreningen försvårar processen med bland annat yrkesbevis samt att detta lär bli 

problematiskt. Respondenterna tror att det är fel av facket att tänka på detta sätt och att det 

kommer krävas en förändring från deras sida för att möta behovet av byggarbetare. En 

förändring som diskuterades under intervjuerna var att chefer på företaget anses behöva hjälp 

med att validera utländska byggarbetares meriter. Cheferna själva har inte tillräckligt med tid 

för att ta reda på vad utländska intyg egentligen innebär och anser sig behöva hjälp med detta. 

 

[...] man är ju lite lat och praktisk, det går snabbare där då kör vi så. Så jag tror 

att ska det här ta fart ordentligt så måste vi ha någon som hjälper till med det 

som verkligen sätter sig in i vad det är. Det kan inte vi som chefer göra. 

(Respondent 7) 

 

Kvotering 

Vid frågan om hur mångfaldsarbetet kan förändras på BYGGET uppstod diskussion 

om kvotering. Alla intervjudeltagarna hade både positiva och negativa åsikter om kvotering, 

de var däremot överens om att kompetensen väger tyngst. 

Kompetens. Intervjupersonerna berörde ämnet kvotering trots att författarna inte 

ställde någon fråga om specifikt det. Den fråga som väckte respondenternas tankar om just 

kvotering handlade om ifall de ansåg att BYGGET skulle kunna utveckla sitt mångfaldsarbete 
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och hur detta skulle kunna gå till. Kvotering ansågs kunna vara en lösning till att tvinga 

organisationen att komma igång med sitt mångfaldsarbete.  

 

[...] om man tänker mer åt termen kvotering. Alltså att vi tvingar grupper att ta 

personal ur vissa... Samarbete med arbetsförmedling eller annat, liksom tvingar 

in för att visa att det funkar, det skulle vi klara. (Respondent 1) 

 

Respondenterna ansåg att kvotering kan vara en del i att tvinga företaget att anställa fler 

människor med annan etnisk bakgrund. Men däremot var respondenterna överens om att 

kompetensen måste vara den avgörande faktorn vid anställning. Att anställa någon bara för att 

denne ska gynna mångfalden på företaget kan bli fel, speciellt då det krävs viss specifik 

kompetens för att arbeta inom byggbranschen. Det ansågs även av vikt att personen som 

anställs var införstådd med svenska byggregler och byggteknik som fungerar i Sverige. 

 

Det har ju varit diskussioner här om att man ska kvotera in folk för att man ska 

ha mer tjejer i branschen och att man ska ha mer med utländsk bakgrund i 

branschen. Jag kanske är lite gammeldags men jag tycker man ska söka på sin 

kompetens så det är lika för alla. Jag tycker inte man ska kvotera in folk. 

(Respondent 7) 

 

För tänk dig själv om man skulle bli inkvoterad - jätteskoj ju (ironi). Vi tog dig 

bara för att du är lång, vi skulle vilja förbättra medellängden i bolaget. Så får ju 

inte hända tycker jag, men däremot står man och väljer mellan två likvärdiga så 

kan ju det väga in då, att det vore bra och få in en från utlandet, eller en tjej eller 
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något annat. Men det får inte vara avgörande, för då är vi ute på fel väg. 

(Respondent 3) 

 

Respondent tre resonerar däremot så att om det i rekryteringsprocessen står mellan två 

personer med liknande kompetens, kan det vara till fördel för företaget att välja den person 

som är minst lik resten av arbetslaget. Samt att även om en person saknar kompetens kan 

dennes personlighet också väga upp, då en människa kan lära sig kunskaper om arbetet men 

det kan vara svårt att ändra en människas personlighet. Respondent tre tror att om cheferna 

skulle tänka på detta vis under en rekrytering kan det hjälpa till att öka mångfalden.  

 

Ja alltså jag tycker fortfarande att det är bra att vi är blandade grupper och att vi 

ska söka olika men vi får inte glömma bort kompetensen. Kompetensen, 

personligheten det är alltid den som styr. Sen bryr jag mig inte om vilket kön det 

är eller vilket land man är född i, alltså för mig är det helt orelevant. Och jag kan 

tycka att det blir så fokuserat på det. [...] Så det är bara personliga egenskaper i 

grund och botten sen kan man lära sig det mesta andra. [...]. (Respondent 6) 

 

Utbildning 

Samtliga respondenter resonerade att utbildningar från andra länder inte kan likställas 

med svenska. Det beror främst på osäkerheten i vad utbildningar från andra länder innehåller 

samt att tiden inte finns för att säkerställa att utländska utbildningar kan användas på svenska 

byggplatser. Den främsta problematiken med utländska utbildningar är att byggtekniken inte 

är anpassad efter det svenska klimatet samt att säkerheten på byggplatser i Sverige är 

lagstadgad och mycket hårdare än i andra länder.  



 

 

25 

Utbildningskvalitet samt praktik- och lärlingsplatser. Vid fråga om 

intervjudeltagarna likställer utbildningar från andra länder med svenska utbildningar svarade 

alla sju att de håller de svenska högre. Detta på grund av en osäkerhet kring vad de utländska 

utbildningarna har för innehåll och vilken kvalitet de uppfyller.  

Nä det skulle jag inte göra, jag skulle nog hålla den svenska högre. På grund av 

att den speglar som vi bygger och producerar hus här i Sverige. Den andra 

utbildningen speglar mer hur man bygger kanske med det regelverket som finns 

i det landet. (Respondent 7) 

 

Något som respondenterna också resonerar kring är att även om byggarbetare från andra 

länder har exempelvis en bygg- eller ingenjörsutbildning, finns det ändå stora skillnader om 

man jämför dessa med svenska utbildningar. Intervjupersonerna är medvetna om att utländska 

utbildningar, även de av hög kvalitet, väldigt sällan täcker de behov som måste uppfyllas när 

det gäller regler och kunskap om material som behövs på den svenska byggarbetsplatsen. 

 

[...] Just att de ska förstå att vi isolerar för vårt klimat eller att vi har kvalitet på 

vår betong, armering och allt. Vårt byggande kontra deras, det känns inte som 

att.. De kan egentligen bara blanda betong på gården hemma, så att det är helt 

andra krav vi har i Sverige kontra där då. (Respondent 4) 

 

Jag har facit i hand så att säga. Vi har en på vår arbetsplats nu faktiskt, som 

kommer från Syrien. Jag märker ju det att hans utbildning där kontra en svensk 

utbildning, det är inte alls samma. Det skiljer väldigt mycket i hur man bygger 

hus i andra länder kontra Sverige. Har du samma utbildningar från två olika 

länder så är det ändå inte samma. (Respondent 4) 
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Respondenterna anser att det vore bra om BYGGET kunde säkra kvaliteten av utländska 

utbildningar. Detta skulle underlätta för chefer i rekryteringsprocessen, då de inte har tid för 

att själva kolla upp utbildningar som genomförts i andra länder. 

 

Återigen, det kanske är att stötta oss chefer lite då ju. För att sänka tröskeln lite 

då, att våga ta in då. Visa på goda exempel och framför allt få hjälp då, att 

utvärdera om det nu är viktigt med utbildningar, i vissa roller är det ju det, alltså 

vilken bakgrund man har. (Respondent 3) 

 

Intervjudeltagarna skulle också vilja se något slags program eller en utbildning som 

människor med en utländsk byggutbildning kan gå för att de ska bli kvalificerade till att 

arbeta på byggplatser i Sverige. Något som också uttrycktes under intervjuerna var att 

byggbranschen borde undersöka om det skulle vara bra att öppna upp för fler lärlings- och 

praktikplatser. Detta ansågs vara något som skulle kunna underlätta till att utbilda människor 

från bland annat andra länder som tidigare har eller inte haft en bakgrund i byggbranschen 

men som är villig att lära sig.  

 

Det som vi gör nu med att vi bland annat plockar in praktikanter, det har ju varit 

jätteviktigt att det måste vara praktikanter från just bygg och jag säger nej det 

behöver vi inte ha. Vi kan ha praktikanter från andra ställen och det tar vi in nu. 

[...] Jag tror att det handlar om att utmana hela organisationen på tankesättet. 

(Respondent 6) 
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Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras uppsatsens metodval, resultat och praktisk tillämpning. De 

reflektioner och slutsatser som redogörs för i diskussionsavsnittet återkopplas till uppsatsens 

redovisade resultat och teori med fokus på frågeställningen. Resultatdiskussionen delas upp i 

de tre huvudsakliga teman som presenterats tidigare: företagskultur, kvotering och utbildning.  

 

Metoddiskussion 

I uppsatsen användes semistrukturerade intervjuer eftersom exempelvis strukturerade 

intervjuer inte skulle ge respondenterna tillräckligt med utrymme för att utveckla sina 

uppfattningar om den etniska mångfalden. Under intervjuerna användes öppna frågor för att 

ge respondenterna möjlighet att förklara fenomen och upplevelser utefter egna tolkningar. 

Frågorna gjorde också att det fanns utrymme för oförutsedda svar eller reaktioner som kunde 

ge forskaren ny kunskap (Bryman, 2011). Dessa frågor tenderade att få långa och ofokuserade 

svar vilket åtgärdades genom följdfrågor för vidare fördjupning av intressant information. 

Valet av individuella intervjuer gjordes för att få en bättre helhetsbild av varför det anställs så 

få personer med utländsk bakgrund på BYGGET. Genom dessa intervjuer kunde författarna 

gå på djupet i vissa frågor och få målande och tydliga svar av respondenterna. Alternativet till 

intervjuer hade varit att använda enkäter, men vid det första mötet med HR-chefen framkom 

att enkäter sällan besvaras eller tas på allvar på företaget. Därför ansåg författarna att 

intervjuer vore det bästa sättet att få fram mest relevant informationen. De semistrukturerade 

intervjuerna i samband med analysmetoden som genomförts gav möjlighet till en förståelse av 

individernas egna uppfattningar och upplevelser. Kunskapsteoretiskt kan samtalet uppfattas 

som ett fundamentalt sätt att vinna kunskap enligt Kvale och Brinkmann (2014). Att 

genomföra intervjuer av god kvalitet förutsätter att intervjuarna kan förmedla ett intresse till 



 

 

28 

den som blir intervjuad och att han eller hon tillför ny viktig kunskap genom sina erfarenheter 

och berättelser (Patton, 2002).  

Eftersom uppsatsen är av kvalitativ karaktär skulle det vara svårt att uppnå hög 

reliabilitet. Återskapandet av sociala fenomen som skulle vara en nödvändighet för stärkandet 

av reliabiliteten anses inte möjlig eftersom sociala kontexter ändras efter tid och det spelar 

därför ingen roll om samma intervjufrågor används på samma respondenter vid ett senare 

tillfälle då svaren ändå inte skulle bli desamma (Bryman, 2011).  

Tematisk analys ansågs vara den bäst lämpade metoden för analysen av materialet. 

Detta för att den tematiska analysen skulle kunna visa på vilka upplevda orsaker 

respondenterna ansåg kunde ligga till grund för bristen av etnisk mångfald inom företaget. 

Genom att dela in data i teman kunde författarna se vad som ansågs vara väsentligt och inte. I 

enlighet med Jeppson Wigg (2015) underlättar den tematiska analysen för forskaren då denne 

ska framhäva lingvistiska drag som exempelvis vilka liknelser och upprepningar som finns.  

Om författarna inte hade haft en förutfattad mening av den etniska mångfalden på företaget 

BYGGET skulle grundad teori varit en bra metod då denna bygger på att forskaren överger 

sina förutfattade meningar om det valda ämnet (Cassell & Symon, 2004). Även Bryman 

(2011) anser att vid forskning av sociala fenomen, där intervjuer och observationer ligger till 

grund för datainsamlandet, är grundad teori bäst lämpad att använda då det ger forskaren ny 

kunskap om ämnet. Om det funnits mer tid att lägga på uppsatsen skulle grundad teori kunnat 

ge en större bredd av den insamlade kunskapen, men med hänsyn till tidspressen valdes 

endast några teman ut och dessa hann inte verifieras av respondenterna en andra gång. 

 

Resultatdiskussion 

Företagskultur. Alla sju respondenter var av åsikten att företagskulturen var en viktig 

del i varför medarbetare med annan etnisk bakgrund har svårare att etablera sig i 
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byggbranschen. De delar som enligt respondenterna påverkade företagskulturen var facket, 

generationsskillnader och strukturell diskriminering.  

Facket. Respondenterna hade en delad mening om att fackföreningen Byggnads var en 

av faktorerna till att medarbetare med utländsk bakgrund inte känner sig välkomna på svenska 

byggen. Enligt Byggnads (2015) hemsida menar de att det är en viktig uppgift att kämpa för 

människors lika värde och arbeta för mångfald. De skriver följande: ”[...] Här har 

fackföreningsrörelsen en väldigt viktig uppgift, genom att tydligt ta avstånd från all 

främlingsfientlighet och ständigt ta kampen för människors lika värde. Alla tjänar på 

mångfald och därför är enfald och rasism dåligt för svensk arbetsmarknad.” Detta är dock 

något som respondenterna inte anser att fackföreningen arbetar med utan bara skriver om på 

sitt forum för att det ska ge ett sken av lika för alla. Resultaten från intervjuerna visar på att 

respondenterna har uppfattningen att fackföreningen inte ämnar bereda plats för nyanlända på 

svenska byggen då de verkar vara av åsikten att deras egna medlemmar kommer att stå utan 

jobb om fler människor med utländsk bakgrund börjar arbeta inom byggsektorn. 

Respondenterna anser inte att svenska byggarbetare kommer bli arbetslösa om fler utländska 

byggarbetare får anställning därför att personalbristen är och kommer bli hög framöver. Detta 

är något som Boverkets (2016) rapport stödjer då de poängterar hur många bostäder som 

måste byggas i Sverige fram till 2025.  

Generationsskillnader. Det framkom under intervjuerna att äldre chefer anses vara en 

del av problematiken med att arbetet med mångfald inte utvecklas. Chefernas likgiltighet till 

att försöka göra organisationen mer mångkulturell anses vara en bidragande orsak till att 

företagets kultur blir svår för utomstående att passa in i. Något som respondenterna 

argumenterat för då de har uppfattningen att utländska medarbetare kommer vara en minoritet 

och därmed få det svårare att bli en del av arbetsgruppen. 
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 Alla sju respondenter trodde att generationsklyftan är på väg att minskas då yngre 

chefer med ett öppet sinne och nya tankebanor börjar komma in i organisationen. 

Respondenterna och även författarna anser att det är viktigt att chefer inom en organisation 

har bra värderingar kring företaget och dess medarbetare. Om chefer i ledningen inte tycker 

att utländska medarbetare eller kvinnor ska få mer plats i organisationen, kommer det heller 

inte bli så. Enligt Ali et al. (2015) är det cheferna i en organisation som sätter tonen för hur 

värderingar och normer ska tolkas. Det är även upp till dessa att leda förändringsarbetet mot 

hur de vill att organisationen ska se ut i framtiden.  

Strukturell diskriminering. 

Under intervjuerna ställdes en fråga gällande strukturell diskriminering, detta då företaget 

BYGGET består av en homogen grupp av anställda och att människor som står ut verkar ha 

svårare att bli rekryterade. Burns et al. (2007) förklarar strukturell diskriminering som en 

omedveten diskrimineringsform där människor umgås med eller rekryterar medarbetare som 

påminner om sig själva. Detta sker på grund av bekvämlighetsskäl då det inte kräver speciellt 

mycket energi att få dem att passa in i gruppen. 

Det faktum att många chefer anställer personer som liknar dem själva bidrar till 

avstannandet av företagskulturens mångkulturella utveckling. Similarity-attraction hypothesis 

är en teori som kan förklara detta då personer tenderar att vilja umgås med och anställa 

människor som liknar dem själva både till utseendet men även med liknande religion och 

värderingar (Ward, Bochner & Furnham, 2001). 

Även om flertalet respondenter inte var medvetna om benämningen strukturell 

diskriminering, var de överens om att de tenderar att anställa människor som känns familjära 

av bland annat bekvämlighetsskäl. För att en organisation ska skapa mervärde samt minska 

risken för diskriminering som vidare leder till försämrade rekryteringar, bör de som håller i 

rekryteringarna vara medvetna om sina egna fördomar, vare sig dessa är medvetna eller inte 
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(Lindelöw, 2008). Vidare menar Lindelöw att vara medveten om sina egna känslor och 

fördomar kan säkerställa för ett företag att personer med rätt kompetens anställs och inte väljs 

bort på grund av förutfattade meningar. Redan vid läsning av ansökningar sållas många väl 

meriterade personer bort på grund av att de innehar fel kön, etnicitet eller annat som sticker ut 

från den eventuellt homogena arbetsgruppen. Enligt Dresser (2005) är homogenitet på 

arbetsplatser en illusion och måste förändras. Detta då samhället och världen blir allt mer 

mångkulturell vilket borde speglas i organisationerna. Organisationer som består av en 

homogen arbetsgrupp kommer ha svårare att komma fram till nya arbetssätt vilket kommer 

resultera i en sviktande konkurrenskraft.   

Kvotering. Även om författarna inte specifikt frågade respondenterna om kvotering 

var det ett ämne som ofta berördes i samband med frågor om hur mångfalden på företaget ska 

öka. Resultatet visar på att kvotering skulle kunna vara en inkörsport för företaget till att öka 

sin mångfald, men att det inte fick vara den avgörande faktorn vid anställning. I sin artikel 

skrev Wang och Kelan (2012) om att kvotering kan vara en fördel då företag vill öka sin 

mångfald. Resultatet av Wang och Kelans mätningar på hur kvinnor i norska företags 

ledningsgrupper ökat antalet kvinnor i hela organisationerna var positivt. Närvaron av 

kvinnliga chefer i ledningsgruppen gjorde att fler kvinnor sökte sig till organisationen därför 

att den ansågs vara öppen för de olika könen. Detta är något som även Turan (2015) håller 

med om, speciellt då könsfördelningen är skev kan kvotering vara ett verktyg för att minska 

könsskillnaden. 

Även om kvotering anses vara en föråldrad och till viss del diskriminerande åtgärd, 

kan den alltså vara applicerbar i viss mån för att öka mångfalden. Däremot är det viktigt att de 

människor som får fördel på grund av kön eller etnicitet innehar kompetensen som krävs för 

att utföra sitt arbete. Detta menar även Lindelöw (2008) när hon skriver att det kan vara 

nedvärderande för en person som fått en befattning om andra anställda tror att dennes kön 
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eller bakgrund varit avgörande. Risken finns då att övriga anställda tror att personen inte 

besitter rätt kompetens och därför inte bidrar till organisationen eller gruppen. En av 

respondenterna ansåg att personlighet vägde tyngre än kompetens vid rekrytering eftersom 

kunskap går att införskaffa, men om du har en dålig personlighet är svårare att förändra. Detta 

menade även Friberg (2012) kunde vara avgörande vid anställning. 

Utbildning. Alla sju respondenter var eniga om att en utländsk utbildning inte kunde 

likställas med en svensk utbildning på grund av osäkerheten i kvaliteten och innehållet på 

dessa utbildningar. Friberg (2012) menar att många utländska byggarbetare besitter kunskap 

och relevant arbetslivserfarenhet, men hur värdet på denna kompetens uppfattas beror delvis 

på erkännandet av andra och hur detta passar in i företagskulturen i den berörda 

organisationen. Det som tar emot för många arbetsgivare är osäkerheten kring vad innehållet i 

utbildningen faktiskt står för samt hur tekniken och produktionen skiljer sig åt mellan 

länderna. Detta var något som flertalet av respondenterna såg som problematiskt i sitt eget 

rekryteringsarbete. De menade att det hade gynnat rekryteringsprocessen om det funnits 

någon typ av mall eller underlag för vad utländska utbildningar innehöll och om det på något 

sätt gick att kvalitetssäkra dessa. Green (2005) förklarar att organisationer tenderar utbilda 

sina medarbetare i hur de ska arbeta med mångfald men kanske glömmer bort att 

implementera de strukturer som behövs för att ökningen ska fungera. De hade även gärna sett 

att de personer som söker jobb på BYGGET och som har genomförda utländska utbildningar 

skulle få möjlighet att gå en kortare utbildning i Sverige för att säkra att de får de 

kvalifikationer och den byggkompetens som krävs för att få arbeta på svenska byggen. 

Friberg (2012) menar att det inte alltid är så stora och avgörande skillnader i kunskap och 

kompetens mellan en inhemsk och en utländsk arbetare men att det är problematiskt om 

arbetsgivaren och arbetstagaren tillhör olika etniska grupper eller talar olika språk och på så 

vis har svårt att kommunicera med varandra. Ytterligare en faktor som belystes av 
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intervjupersonerna som hade underlättat arbetet med att få in mer personal hade varit att skapa 

fler lärling- och praktikplatser. Via dessa är det lättare att utbilda människor praktiskt för att 

snabbare komma in på arbetsmarknaden.  

Praktisk tillämpning 

Följande stycke kommer att behandla möjliga förbättringsområden som framkommit i 

resultatdelen. Dessa kan vara potentiella åtgärder som BYGGET skulle kunna jobba med när 

det gäller att öka antalet medarbetare med annan etnisk bakgrund. Slutsatser kommer också 

att diskuteras samt hur vidare forskning av ämnet kan genomföras. 

 

Slutsats och förslag till förbättringar 

Under arbetets gång har det bland annat framkommit att främst företagskulturen och 

bristen på kvalificerad utbildning visat sig vara avgörande faktorer för det låga antalet 

anställda på BYGGET med annan etnisk bakgrund. Företagskulturen har visat sig påverkats 

av bland annat byggbranschen som är starkt präglad av traditioner och rädsla för att förnya 

sig. Detta är något som hör ihop med skillnaden på hur lätt eller svårt det är att ta till sig 

förändring, vilket verkar skifta beroende på vilken generation de anställda tillhör. Det har 

också framkommit att det är viktigt att företag som är fast i traditioner anställer eller utbildar 

sina chefer för att dessa ska kunna påverka företagets anställda till att se det positiva med 

förändring. Personer med ledande befattning eller som har inflytande över de andra 

medarbetarna kan vara till stor hjälp då företag vill genomföra en förändring (Ali et al., 2015; 

Hofstede, 2001). Dessa kan hjälpa till att påverka resten av gruppen till att endera uppfatta 

förändringen som positiv eller negativ. Vidare har det framkommit att branschens kultur även 

präglas av fackföreningen Byggnads som verkar hindra utvecklingen av mångfald på svenska 

byggplatser. De personer som intervjuats menar att facket inte anses vilja vara behjälpliga vid 

exempelvis verifiering av utländska arbetsmeriter då de är rädda för att deras medlemmar ska 
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bli arbetslösa. Författarna är av den uppfattningen att fackföreningen bör utvecklas i takt med 

det mångkulturella samhälle som Sverige är idag. Centrum för Management i Byggsektorn 

(2016) har tagit fram data som visar att cirka 100 000 byggarbetare kommer saknas enbart i 

år, vilket gör det svårt att förstå hur facket kan tro att deras medlemmar ska bli arbetslösa 

eftersom efterfrågan är mycket högre än antalet svenska utbildade byggarbetare. 

Författarna har också sett att strukturell diskriminering sker vid rekryteringsprocessen 

inom BYGGET och att detta hindrar sökande från andra kulturer att få anställning. Den 

strukturella diskrimineringen verkar ske omedvetet men om det övergår till en medveten 

handling kan det leda till att företaget diskriminerar öppet, vilket då blir ett lagbrott 

(Lindelöw, 2008). Här anses förbättringsarbetet redan påbörjat, detta för att respondenterna 

redan under intervjuerna blev medvetna om att de valde människor genom strukturell 

diskriminering och att detta var något de ville komma ifrån. De var överens om att de med 

bäst kompetens eller bäst lämpad personlighet skulle anställas oberoende av hudfärg, kön 

eller etnicitet.  

Utbildning visade sig också vara en del av varför det är svårt för företaget att anställa 

arbetare med annan etnisk bakgrund. Den största problematiken berodde på att det fanns en 

viss skepsis och en oklar verifiering av innehållet på utländska utbildningar och arbetsintyg. 

För att undvika problem och underlätta för redan tidspressade chefer vid rekryteringstillfällen 

fanns en önskan om ett verktyg eller mall över utländska utbildningar och erfarenheter samt 

vilken betydelse dessa har i jämförelse med svenska utbildningar och erfarenheter.  

Kvotering nämndes inte som en upplevd orsak till få medarbetare med utländsk 

bakgrund på BYGGET, utan ämnet berördes snarare vid frågor om eventuella åtgärder för att 

öka antalet medarbetare med annan etnicitet. De flesta av intervjupersonerna ansåg inte 

kvotering som ett bra verktyg då människor utan rätt kompetens skulle kunna få anställning, 

vilket skulle leda till försämrad produktion samt problematik i arbetsgruppen. Hirsch (2017) 
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skrev att det ibland ges fördelar till exempelvis kvinnor eller personer med annan etnicitet vid 

anställning för att en organisation ska öka sin mångfald. Detta är dock något som bör göras 

med försiktighet eftersom övriga anställda kan reagera negativt, dessutom kan en anställning 

via kvotering minska personens självkänsla. Däremot kan kvotering vara ett effektivt verktyg 

vid valet mellan två personer som innehar samma kompetenser men där den ena exempelvis 

har utländsk bakgrund. Detta är något som Wang och Kelan (2012) undersökt i olika norska 

företagsstyrelser. Där har kvotering använts för att öka antalet kvinnor i organisationen och 

man har gjort det genom att kvotera in kompetenta kvinnor i styrelser. Närvaron av kvinnliga 

ledare har visat sig öka antalet kvinnliga anställda i hela organisationen.  

 

Vidare forskning 

Vid undersökningar om mångfald visar en stor andel av resultaten på att innovationen 

ökar med hjälp av en blandad arbetsstyrka och att detta i sin tur genererar i ökad vinst för 

företag (Hirsch, 2017). Då det med stor sannolikhet ligger i organisationers intresse att få en 

ökad vinst kan vidare forskning av ämnet rekommenderas. Specifik branschinriktad forskning 

om mångfald kan vara att föredra då det ser olika ut inom olika företagsområden.  

Dagens Nyheter (2015) skrev en artikel om hur Sverige skiljer sig från andra länder då 

landet har en hög arbetslöshet trots bristen på arbetskraft. Författarna tror därför att Riksdagen 

bör revidera motionen (Riksdagen, 2005) om hur nyanlända ska integreras på 

arbetsmarknaden då denna är gammal och inte verkar uppfylla sitt syfte om att minska 

arbetslösheten. Vidare forskning om hur invandrare på bästa sätt kan integreras på 

arbetsmarknaden för att minska bristen på arbetskraft ger en positiv effekt på hela samhället 

och inte enbart organisationer.  
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Forskning visar på stark korrelation mellan ledarskap och ett positivt synsätt på 

förändring i en organisation. Däremot ser författarna ett behov av vidare forskning om hur 

ledarskap inom byggbranschen kan vara behjälplig vid utveckling av mångfaldsarbetet.   

Slutligen vill författarna dela med sig av en av respondenternas sammanfattning på hur 

ledare ska vara behjälpliga vid förändring där de behöver visa på goda exempel och göra ord 

till handling; “Vi är lite som barn och barn gör inte som man säger, barn gör som man gör.”  
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Tillkännagivanden 

Författarna vill rikta ett stort tack till HR-chefen på BYGGET för tillhandahållande av 

information och handledning under processen. Vi vill även tacka respondenterna för ert 

deltagande samt vår korrekturläsare.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar personalprogrammet vid Jönköping University. Just nu 

skriver vi vår kandidatuppsats inom ämnet psykologi och vi har valt att fokusera på hur 

BYGGET arbetar med mångfaldsfrågor. 

 

Du har blivit rekommenderad av vår kontaktperson på BYGGET som lämplig kandidat till 

intervju för detta ämne och vi skulle därför uppskatta om du vill medverka. Intervjun kommer 

att hållas på din arbetsplats och tar max 60 minuter. Om du skulle vilja delta och har någon 

tillgänglig tid under fredag (24/3) denna vecka, eller någon ledig tid i början av nästa vecka 

och är intresserad av att ställa upp på en intervju får du gärna återkomma till oss. 

Under vårt arbete hålls både företaget samt de vi intervjuar anonyma samt att allt material 

kommer hanteras konfidentiellt. Materialet från intervjun används enbart för examensarbetet 

och efter transkribering kommer det bli raderat. 

 

Kontakta oss gärna för frågor eller övriga funderingar. 

 

Med vänlig hälsning, 

Lisa Fennsjö, feli1414@student.ju.se 

Marie Larsson, lama1489@student.ju.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Informera om syftet med studien. 

Informera om vilka rättigheter intervjupersonen har utifrån de etiska principer denna studie 

grundar sig på. 

Fråga intervjupersonen om han eller hon tillåter att intervjun spelas in.  

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat på BYGGET? 

Kan du berätta om din bakgrund/tidigare erfarenheter?  

Kan du kort beskriva din yrkesroll och arbetsuppgifter? 

 

Etnisk mångfald, huvudfråga 

Vad tror du är anledningen till att det finns så få medarbetare med utländsk bakgrund på 

BYGGET? 

 

Eventuella följdfrågor för att hjälpa till att besvara huvudfrågan 

Kan strukturell diskriminering vara en orsak till varför det är svårt för en person med en 

annan etnisk bakgrund, än den svenska, att komma in i en organisation?  

Vilken är din definition på etnisk mångfald? 

Vet du ifall BYGGET har en mångfaldspolicy? 

- Om ja, vet du var du kan få tag i information om den? 

Om en person med utländsk bakgrund söker arbete hos dig, anser du då att dennes utbildning 

är jämförbar med en svensk sökande?  

- Kan det finnas andra hinder med sökande från andra länder?  

(Språk, byggteknik, värderingar, miljötänk) 

 

Skulle BYGGET kunna utveckla sitt mångfaldsarbete? Om ja, hur?  

Finns det något som du skulle vilja tillägga?  

Har du några frågor rörande denna undersökning? 


