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Prosjektets målsetting

• Utfordringer rundt kommunikasjon og sikkerhet?

• Behov for oppdatert kartlegging: både kjennetegn og konsekvenser

• Hva skal til for å skape trygg, inkluderende og produktiv arbeidsplass?

• Hva gjør bedriftene i dag og hva trenger de?

• Er det noen fordeler og muligheter på en flerkulturelle arbeidsplass?
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Metode

• Dokumentgjennomgang (litteraturstudie og reanalyse av intervjuer)

• Intervjuer med 35 personer i syv caseprosjekter/-bedrifter

• Deltakerobservasjoner ved to byggeplasser

• Spørreundersøkelse besvart av 886 ledere i 562 unike bedrifter
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Funn tilknyttet til følgende tema:

• Ferdigheter, kompetanse og kvalitet

• Arbeidstradisjon

• Hierarki og maktdistanse

• Fokus på sikkerhet

FORSKJELLER OG LIKHETER 
MELLOM NORSKE OG 
UTENLANDSKE 
ARBEIDSTAKERE
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Metodisk utfordring

• Inn-gruppe: nyansert, 
husker deres bidrag

• Ut-gruppe: homogene, 
glemmer deres bidrag

• "Spør og du risikerer å få 
stereotyper"
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Yang Liu 



Utfordringer rundt sikkerhet og 
effektivitet
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Forskjell i maktdistanse kan medføre …

Norsk prosjektleder: "Nordmenn gir 
beskjed dersom en tegning ikke er god, 
mens de østeuropeiske bare følger 
tegningen uansett. Det samme gjelder 
HMS, der de ikke sier fra om forhold."

Eksempel:



Utfordringer rundt sikkerhet og 
effektivitet
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Forskjell i maktdistanse kan medføre …

Østeuropeisk arbeidstaker om ting han 
opplever på byggeplass som kunne bli 
gjort annerledes: 

”I don’t tell my bas, because he might tell 
me I’m stupid.”

Eksempel:



"Sometimes it is a problem, if we 
make some things together. They 
want to make it slow and safe. For 
us they are idiots because they 
stand and plan for a long time, and 
for them we are idiots ‘cause we 
don’t plan." (polsk arbeidstaker)
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”10 minutes in Poland makes three 
hours here, because I have to plan 
and do everything according to the 
rules” (polsk arbeidstaker)

Forskjeller i holdning til sikkerhet….



Forskjeller i holdning til sikkerhet….
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Funn tilknyttet følgende tema:

• Ferdigheter

• Arbeidstradisjoner og arbeidsmiljø

• Språk

• Fleksibilitet

• Ledelse

MULIGHETER KNYTTET TIL 
FLERKULTURELLE 
ARBEIDSPLASSER
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Tilnærminger til samarbeid på arbeidsplassen
• Bli som oss, så respekterer vi dere

ASSIMILASJON

• Vær nesten som oss, men det er OK at dere 
spiser litt annerledes og går litt annerledes 
kledd

INTEGRASJON

• Jeg kommer med mitt du kommer med ditt 
og sammen mikser vi det til noe nytt, 
interessant og mer effektivt

FUSJON

• De kommer utefra med deres kultur, og 
krever at den skal være den dominerendeKOLONISERING



• Noe skyldes standarder og regler

• "Noen ganger har nordmenn 
verdensmester-holdning";        
"De har nesen i været" 
(Østeuropeisk medarbeider)

• Enkelte nordmenn hadde 
eksempler på hva de hadde lært 
av utenlandske kolleger

Forventning om at utenlandske skal 
jobbe som de norske
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'Jeg forventer at utenlandske medarbeidere jobber på samme sett og 
vis som de norske'



Funn tilknyttet følgende tema:

• Språk og kommunikasjon

• Kulturforskjeller

• Ledelse og daglig drift

• Holdninger, fremmedfrykt og 
forskjellsbehandling

• Rekruttering av norske arbeidstakere

UTFORDRINGER KNYTTET TIL 
FLERKULTURELLE 
ARBEIDSPLASSER
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Språk og kultur forsterkes av hverandre

• Språk er hva de aller fleste 
trekker frem når de blir spurt 
om utfordringer

• Men språk kan ikke sees 
uavhengig av kultur

"I sometimes make mistakes 
when I don’t understand. I don’t 
know why I don’t ask again. I 
don’t know people working here, 
and I think I should understand." 
(Polsk arbeidstaker)



• Mange av utfordringene 
påvirkes av rammebetingelser 
som ansettelsesforhold og 
varighet i relasjoner

"Du vet når det kommer inn en 
underentreprenør (…) så skal de være 
her kanskje fjorten dager til tre uker, så 
er de ferdige med sin jobb. Du rekker 
ikke å bli kjent med dem. Du vet jo 
egentlig ikke hva de står for og hvilke 
interesser de har for å gjøre det her 
sikkert eller … du får ikke tak på det!" 
(Norsk prosjektleder)
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Rammebetingelsers betydning 



Få konflikter, men også begrenset samarbeid

I hvilken grad er du enig med 
følgende påstand:

"Det er flere 
uoverensstemmelser eller 
konflikter på en flerkulturell 
arbeidsplass enn på en med 
kun norske arbeidstakere"
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"Østeuropeerne trives men de 
holder seg noe for seg selv og 
nordmennene for seg selv. 
Østeuropeerne arbeider ofte 
sammen to og to." (Bas)

Få konflikter, men også begrenset samarbeid

“We get no respect from 
Norwegians. They do not say
hallo. I say hallo every morning
but often they do not answer. 
We are also split in the lunch
breaks. There is ok respect from 
the office people. Now, I do not 
see a point in approaching
them.” (Østeuropeisk 
arbeidstaker)
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Få konflikter, men også begrenset samarbeid
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'Det er bedre for produktiviteten å plassere folk i grupper etter de 
ulike nasjonene enn å blande dem'



Oppsummering

• Forskjellene er på mange områder ikke så store mellom norske 
og utenlandske arbeidstakere

• Lite fokus på mulighetene ved mangfold

• Ansettelsesforhold påvirker utfordringer knyttet til flerkulturelle 
arbeidsplasser

• Tydeligere konsekvenser for arbeidsmiljø og arbeidsutførelse 
enn for sikkerhet

• Et større fokus på kortsiktige enn langsiktige tiltak
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Teknologi for et bedre samfunn

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
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