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ABSTRACT 

The purpose of this degree project was to find and investigate how global cooperation works 

in the construction industry. The goal of this work is to evaluate whether this type of solution 

remains profitable in the future and includes four perspectives consisting of communication, 

resource seeking, costs and quality. A final goal of this degree project was to present concrete 

conclusions that make it easier for companies which are interested in initiating a 

collaboration with a foreign company. The work is based on a literature study that describes 

previous research in the field as well as a case study that includes document analysis and 

interviews. The document analysis was carried out at the client to contribute knowledge 

about how a quality system is structured. Interviews have been conducted with four 

companies who are active in the design industry to obtain responses related to 

communication, quality, costs and resources. The interviews have been conducted with Skype 

and with one of the companies the interview was held on-site. All interviews have been 

recorded to reproduce the correct results. The result of this work shows the importance of a 

long-term relationship between the Swedish and the foreign company to make the 

collaboration successful. Before the cooperation starts it is important to keep in mind the 

differences in cultures, find people with required educational background and to search for a 

company that understands what is requested. If the collaboration intends to make a profit, 

the total cost of the project needs to be minded and not just the lower engineering costs. The 

results of this work also show that to find the required competence in Swedish projects, it can 

be successful to find that competence in a foreign country. The right quality is achieved by 

the foreign engineers based on the Swedish standards due to clear guidelines and system for 

overlooking. The technical quality has not been affected by language and communication 

difficulties, this because of well-structured communication methods including video 

meetings and patience to understand each other. Cooperation with foreign companies can be 

successful, the Swedish company must however be prepared for the consequences that may 

occur and understand that it can require more planning than initially was predicted. If the 

co-operation is planned in a long-term perspective and exchange of knowledge takes place on 

an ongoing basis, the cooperation will hopefully be efficient and successful over time. 

Keywords: Offshoring, Offshored engineering, Globalization, Quality, Communication 

difficulties, Resource searching, Competitiveness.  
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SAMMANFATTNING 

I byggbranschen har det setts en ökad trend med att anlita arbetskraft från utlandet. 

Projektet av Förbifart Stockholm var något som öppnade upp ögonen för fler företag av ett 

sådant samarbete, där en del av projekteringen lades i Polen för att få ned kostnader. Då det 

kan vara svårt att hitta tillräckligt med resurser i Sverige till tillfredsställande kostnader kan 

konsulter från utlandet anlitas, dock kan problem i samband med detta uppkomma i form av 

kommunikation och brister i kvalité. Med anledning av detta är det av intresse att undersöka 

om denna typ av lösning är fortsatt funktionell att utveckla i framtiden. 

Syftet med detta examensarbete var att finna och undersöka hur ett globalt samarbete 

fungerar inom byggbranschen. Arbetets mål var att utvärdera om denna typ av lösning är 

fortsatt lönsam i framtiden och ser till fyra perspektiv bestående av kommunikation, resurs, 

kostnad och kvalité. Ett avslutande mål med examensarbetet var att redogöra konkreta 

slutsatser som underlättar för företag som är intresserade av att inleda ett samarbete med ett 

utländskt företag. 

Arbetet grundas i en litteraturstudie som redogör tidigare forskning inom området samt en 

fallstudie kring fenomenet globala samarbeten inom byggbranschen som består av 

dokumentanalys och intervjuer. Dokumentanalysen genomfördes hos uppdragsgivaren för 

att bidra med kunskap kring hur ett kvalitetssystem är uppbyggt. Intervjuer har genomförts 

med fyra stycken företag verksamma inom konstruktionsbranschen för att erhålla svar 

kopplade till kommunikation, kvalité, kostnader och resurser. Intervjuerna har hållits via 

Skype för företag samt på plats hos ett av företagen och har spelats in för att återge korrekt 

resultat i arbetet. 

För att anlita utländsk arbetskraft behövs det kompetens hos det utländska företaget där det 

rekommenderas att utbildningsbakgrund och CV undersöks enligt intervjurespondenterna. 

Det är även viktigt att tänka på ett långsiktigt samarbete och ha i åtanke att de utländska 

projektörerna har en annan kulturell bakgrund. En annan aspekt som är viktig att tänka på 

vid samarbetets start är att ha någon i det utländska företaget som förstår hela processen och 

vad som efterfrågas. Det är även fördelaktigt att anlita ett företag som har vana sedan tidigare 

att samarbeta med ett svenskt eller annat nordiskt företag. 

Om samarbetet ska generera i en ekonomisk vinst behöver helhetskostnaden undersökas och 

inte endast se till de lägre timpriserna i utlandet, minst lika viktigt är att se till antalet 

granskningstimmar och problem som kan uppkomma på grund av svårigheter med 

exempelvis kommunikation. Ett globalt samarbete inleds ofta till följd av resursbrist i Sverige 

och därav söks kompetensen utomlands för att bibehålla alternativt utöka produktionen. 

Resultatet från intervjustudierna påvisar att den tekniska kvalitén uppnås och de svenska 

kraven följs, för att detta ska gälla krävs det att de svenska företagen har tydliga riktlinjer och 

ett välstrukturerat system för granskning innehållande dokument för egenkontroller både 

internt och externt. Den tekniska kvalitén har under intervjuerna till största del inte setts 

påverkas av språk och kommunikationssvårigheter, men för att förenkla kommunikationen 

kan hjälpmedel i form av videomöten underlätta för att tydligare uppfatta om motparten 



förstått det som sagts. Det är även viktigt att lära känna varandra för att förstå den andra 

partens beteende och tankesätt. 

Ett sätt för företag att i framtiden följa den marknadsutveckling som pågår kan vara att 

tillämpa offshoring som strategi. Detta för att på så sätt stå konkurrenskraftiga mot andra 

företag genom att kunna erbjuda sina kunder tillräckligt med resurser till ett bra pris. Något 

som kan vara fördelaktigt är att finna ett område eller produkt som är mindre lönsamt i 

Sverige och då med hjälp av utländsk arbetskraft ändra produkten till det motsatta. Utländsk 

arbetskraft bidrar även till att företaget i Sverige står stadigt vid konjunktursvängningar 

inom byggbranschen då det vid lågkonjunktur inledningsvis blir nedskärningar av de 

utländska medarbetarna innan de svenska. Med detta i åtanke är det viktigt att bibehålla god 

kompetens inom det svenska företaget för att inte riskera att kvalitén blir lidande till följd av 

att erfarenhet återfinns i utlandet. 

Ett samarbete med utländska företag kan bli framgångsrikt, dock måste det svenska företaget 

vara förberett på de konsekvenser som kan uppstå och är införstådd i att det kräver mer 

planering än vad som inledningsvis kan uppfattas. Om samarbetet planeras på lång sikt och 

kunskapsutbyten sker löpande så är förhoppningen att det tids nog blir effektivt och 

framgångsrikt. 

Nyckelord:  Offshoring, Offshored ingenjörskraft, Globalisering, Kvalité, 

Kommunikationssvårigheter, Resurssökande, Konkurrenskraft. 
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 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har underlättat ett internationellt utbyte av 

tjänster och inom byggbranschen har detta etablerats inom diverse områden. Under de 

senaste åren har anlitande av utländsk arbetskraft generellt ökat i Sverige, ofta är det inom 

produktionsskedet i byggbranschen som detta uppmärksammas men även inom 

projekteringsskedet ses en kommande trend. Nohrstedt (2011a) belyser att i framtiden 

kommer en ökad mängd projektering att köpas från utlandet, vilket har påpekats från flera av 

de större aktörerna inom den svenska byggbranschen. En händelse som fick den svenska 

konsultbranschen att reflektera över utländsk projektering var när ÅF och brittiska Scott 

Wilson vann två upphandlingar av Förbifart Stockholm (Nohrstedt, 2011b). Genom att 

placera delar av projekteringen vid Scott Wilsons kontor i Polen kunde ett lägre anbudspris 

lämnas, vilket skapade uppmärksamhet. I samband med denna upphandling har flertalet 

andra konsultföretag i Sverige börjat se över sin egna position på marknaden för att i 

framtiden kunna skapa en ökad etablering internationellt. 

Med ett ökat anlitande av internationella projektörer uppkommer frågor som bland annat 

berör den tekniska kvalitén på det material som återfås samt hur denna typ av samarbete 

påverkar den svenska konsultbranschen i sin helhet. Faktorer som berör den tekniska 

kvalitén är främst i form av om de handlingarna som projekteras uppfyller de svenska kraven 

gällande normer och specifikationer samt tydlighet och läsbarhet. Vidare är även granskning 

av handlingar intressant avseende den tekniska kvalitén. År 1995 introducerades ett nytt 

system i Sverige som resulterade i att ansvaret för granskning av handlingar så som 

konstruktionshandlingar lades på det enskilda företaget och dess interna granskning 

(Fröderberg, 2014). Tidigare utfördes kvalitetsgranskning externt av den lokala 

byggnadsnämnden, vilket var ett system som fungerade tillfredsställande vid många 

tidpunkter dock inte alla. Vidare påpekar Fröderberg (2014) att flertalet representanter från 

industrin framhållit hur det nya systemet långsamt försämrat kvalitén både gällande 

konstruktion och design. Definitionen av god teknisk kvalité innefattar bland annat 

handlingar som är kalkylerbara, inte innehåller motstridiga uppgifter samt är genomtänka 

gällande materialanvändning och underhåll (Tremm, 2015). 

För att återgå till samarbetsutvecklingen inom branschen och hur den svenska 

konsultmarknaden påverkas framkommer det både positiva och negativa aspekter från 

verksamma aktörer. Erik Lundman som är affärsutvecklingschef på Svevia bedömer att 

internationella inköp av projektering kommer att generera i en bredare kunskap hos de 

svenska aktörerna och skapa bättre förutsättningar för den svenska produktiviteten 

(Nohrstedt, 2011b). Vidare belyser Lena Wästfelt på bransch- och arbetsgivarorganisationen 

STD-företagen att konsekvensen kring anlitande av utländsk projektering kan komma att 

leda till en minskad utveckling av unga medarbetare inom de svenska konsultföretagen. 
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Med anledning av det ökade intresset som finns att anlita internationella projektörer inom 

diverse konsultbranscher är det viktigt att en god teknisk kvalitet bibehålls och framförallt 

utvecklas i Sverige avseende handlingar i form av ritningar etc. Vidare belyser författaren hur 

viktigt det är att den nationella föryngringen inom konsultbranschen påverkas positivt av det 

internationella utbytet och bidar till ökad erfarenhet. Detta för att minska risken för en 

försämrad utveckling av de yngre svenska arbetstagarna som grundar sig i att kunskapen 

återfinns i utlandet. Det ökade intresset för internationell arbetskraft som utöver ekonomiska 

aspekter även grundas i resursbrist är fortfarande relativt nytt i Sverige, vilket bidrar till att 

analysen kring denna typ av lösning behöver kompletteras med ytterligare erfarenheter 

gällande detta sätt att arbeta (Wilhelmsson, 2018). Med vetskap om detta är vidare studier av 

denna lösning viktigt för avgörande kring om fortsatt tillämpning och utveckling är intressant 

i Sverige. 

1.2 Problemformulering  

I och med svårigheter i vissa projekt att hitta tillräckligt med resurser i Sverige och till 

tillfredsställande kostnader kan utländska konsulter anlitas. Då det blir vanligare att denna 

typ av lösning tillämpas kan problem uppstå i form av bristande kunskap kring de svenska 

krav som finns, kommunikationssvårigheter, olika uppfattningar om teknisk kvalité etc. 

Författarnas intresse ligger då i att undersöka om det fortsatt är lönsamt att denna utveckling 

fortskrider eller finns brister som behöver kompletteras för ett framtida funktionellt 

samarbete. 

Arbetets fallstudie grundar sig i uppdragsgivarens nyfikenhet kring om det fortsatt är 

lönsamt att anlita konsulter utomlands då detta är något som gjorts under några år inom det 

egna företaget. Det är även av intresse att undersöka då lösningen är relativt nyetablerat i 

Sverige inom byggkonsultbranschen och skiljer sig därmed från produktionsbranschen där 

flertalet studier gjorts. Undersökningar har i detta arbete utförts kring företag som 

samarbetar internationellt för att se hur dessa upplever denna typ av lösning. 

1.3 Syfte och mål 

Detta examensarbete syftar till att undersöka och finna hur väl samarbetet fungerar vid 

anlitande av internationell arbetskraft inom byggbranschen. Utgångspunkten i arbetet var att 

se till fyra företag som på olika sätt tillämpar och har tillämpat globala samarbeten för att öka 

sin etablering på marknaden. 

Målet med detta arbete var att genomföra en utvärdering om det fortsatt är lönsamt att 

utveckla det globala samarbetet i byggbranschen och om de krav som ställs i Sverige uppnås 

på ett tillfredsställande sätt. Vidare mål med arbetet var att identifiera vilka 

kommunikationssvårigheter som uppstår till följd av att detta sätt att arbeta innefattar andra 

språk och kulturer än den svenska. Perspektiv utifrån resurs och kostnad var ytterligare av 

intresse för att bedöma om arbetssättet är av vikt att utöka. Ett avslutande mål med 

examensarbetet var att redogöra konkreta slutsatser som underlättar för företag som är 

intresserade av att inleda ett samarbete med ett utländskt företag. 
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1.4 Frågeställningar 

Frågeställningar kommer att besvaras i examensarbetets resultatdel samt analyseras med 

relevant fakta från litteraturstudien. Vidare kommer diskussionen och slutsatser från arbetet 

att avspegla nedanstående frågeställningar. De frågeställningar som kommer bearbetas och 

besvaras i examensarbetet är följande: 

• Hur ska företag resonera kring kostnader vid anlitande av utländsk arbetskraft?  

• På vilket sätt kan ett företag med hjälp av utländsk arbetskraft bli mer 

konkurrenskraftigt i byggbranschen? 

• Hur säkerställs att handlingar från de utländska samarbetspartnerna uppnår rätt 

kvalité enligt svenska krav? 

• Hur kan missförstånd begränsas mellan företagen på grund av kulturkrockar, 

kommunikation och språksvårigheter? 

1.5 Avgränsning 

Examensarbetet fokuserar i huvudsak på internationell arbetskraft som anlitas inom 

byggbranschen, där det är konstruktionsdokument som beställs av leverantörer och 

projektörer. Arbetet är även avgränsat till de tekniska aspekterna som påverkas av att anlita 

utländsk arbetskraft samt resurser och konkurrens. Arbetet går även in på kultur, språk och 

kommunikation med tanke på att detta kan påverka den tekniska kvalitén vid ett samarbete. 

Avslutningsvis avgränsas examensarbetet till de fyra svenska företag som har intervjuats och 

studerats i detta arbete. 
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 METOD 

Examensarbetet är baserat på en kvalitativ inriktning för att uppfylla det angivna syftet samt 

arbetets frågeställningar och består av en fallstudie kring fenomenet globala samarbeten 

inom byggbranschen som inkluderar fyra stycken företag. Fallstudien beskrivs som en 

kraftfull forskningsmetodik där individuella och emellanåt gruppintervjuer kombineras med 

analys av data samt observationer (Cooper & Schindler, 2013). Material från 

forskningsrapporter och artiklar etc. används tillsammans med insamlade data från 

intervjuer för att på så sätt skapa en helhetsbild från olika perspektiv. Denna typ av 

forskningsmetodik har valts att tillämpas i arbetet för att på så sätt erhålla en bred 

uppfattning inom ämnet. 

Vidare genomförs intervjuer inom fallstudien som beskrivs vara den primära 

datainsamlingsmetoden inom den kvalitativa tekniken (Cooper & Schindler, 2013). 

Intervjuerna har utförts med nyckelpersoner hos respektive företag som berör 

examensarbetets ämne, där en halvstrukturerad intervjuteknik användes då olika följdfrågor 

uppkom i samband med att de förbestämda frågorna ställdes. 

Arbetet i helhet är uppbyggt av fyra huvuddelar där litteraturstudien är inledande och 

redogör tidigare forskning kring metoden offshoring samt aspekter som bör reflekteras över 

för att ett projekt som inkluderar denna strategi ska ha möjlighet till framgång. 

Litteraturstudien är indelad i drivkrafter bakom en ökad globalisering samt svårigheter med 

globaliseringen. Drivkrafter presenteras i form av kostnadsreducering, konkurrensfördelar 

samt sökande efter resurser. Svårigheter med offshoring presenteras med underrubrikerna 

lagar, föreskrifter och allmänna råd som redogör de svenska krav som finns, kvalité i form av 

brister samt granskning och slutligen underrubriken kommunikation. Avsikten med detta 

kapitel är att skapa bra förutsättningar för läsaren att förstå det senare resultatet. 

Litteraturstudien efterföljs sedermera av en presentation av studieobjekten som redogör 

bakgrundsinformation kring de fyra företagen. Nästkommande kapitel är resultatet från 

intervjuerna som sedan analyseras tillsammans med litteraturstudien under rubriken analys 

av resultat. Arbetet avslutas med diskussion, slutsatser och förslag till fortsatt arbete. Alla 

källor i detta examensarbete redovisas i löpande text och har sedan sammanställts i arbetets 

referenslista. 

2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet grundar sig i litteraturstudien som berör relevanta lagar och föreskrifter så 

som exempelvis Plan- och bygglagen (PBL), Boverkets byggregler (BBR) och Eurokod. Även 

tidigare forskning om konsulter utomlands och andra tänkbara tekniska problem eller 

svårigheter som kan uppkomma med att köpa in utländsk arbetskraft har bearbetats i 

litteraturstudien. Information till arbetet har kritiskt granskats och hämtats genom sökning 

hos Boverket och SIS (Swedish standard institute). Några andra exempel där information har 

hämtats från är PBL, EKS10 och Bygghandlingar 90. Tidigare vetenskapliga artiklar, 

publikationer, examensarbeten och rapporter har erhållits genom sökning i databaser så som 

Diva-portal och sökmotor Google Scholar. Även sökmotor Google har används för att finna 

material inom ämnet. 
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Nyckelord som använts vid informationssökning var: utländsk arbetskraft, utländsk konsult, 

Plan- och bygglagen, Eurokod, EKS10, Bygghandlingar 90, tvärkulturell kommunikation, 

hierarki, kommunikation i organisation, offshoring, offshoring bygg, kommunikationsplan, 

kommunikationsplan i byggprocessen, fel i projektering, krav på konstruktionsdokument, 

byggbranschen konjunktur, byggbranschen framtid etc. 

Facklitteratur från biblioteket på Mälardalens högskola inom kommunikation, kultur och 

hierarki samt handböcker i serien Bygghandlingar 90 har bistått med information till 

litteraturstudien utifrån tillförlitliga källor. Referenslistor från tidigare forsknings- och 

examensarbeten har använts för att ytterligare finna relevant information till detta 

examensarbete.  

2.2 Fallstudie  

Examensarbetet består av en fallstudie kring fenomenet globalisering inom byggbranschen, 

där fallstudiemetoden valdes för att få en bättre inblick hur det går till i verkligheten med att 

anlita utländsk arbetskraft och hur det fungerar i praktiken. För att fördjupa sig i ämnet har 

intervjuer hos relevanta nyckelpersoner på konstruktionsföretag valts att genomföras. 

Intervjuerna utfördes på fyra olika företag där den ansvarige på respektive 

konstruktionskontor intervjuades samt där även en projektledare medverkade vid en av 

intervjuerna. Vid studiebesök hos uppdragsgivaren genomfördes en genomgång av det 

kvalitetssystem som företaget använder för att erhålla underlag till dokumentanalys. 

Efter genomförda intervjuer analyserades informationen från respektive företag med 

litteraturstudien och sedan fördes en diskussion relaterat till ämnets viktigaste punkter. 

2.2.1 Dokumentanalys 

Hos uppdragsgivaren genomfördes ett studiebesök för att få inblick i hur granskning sker av 

plattbärlag och armering som de utländska aktörerna har konstruerat. Detta gjordes för att få 

förståelse hur kontroller sker och hur de tillämpas för att erhålla den kvalitén som 

efterfrågas. Med anledning av att det är viktigt att ha ett system för granskning och fastställd 

nivå på efterfrågad kvalité anses det som relevant att i detta arbetet redogöra ett sådant. 

Denna granskning sker som komplement till intervjufrågorna som behandlar ämnet teknisk 

kvalité för att i resultatet konkret redogöra med vilka metoder som den efterfrågade kvalitén 

uppnås. 

Studiebesöket genomfördes på uppdragsgivarens kontor i ett konferensrum där en muntlig 

diskussion fördes med respondenten. Respondenten gick där igenom granskningsprocessen 

och visade vilka dokument och program som används i kvalitetsgranskningen av 

handlingarna. Diskussion om vilka steg och moment som granskas fördes samt även hur 

noga en granskning genomförs hos dem. I Bilaga 1 och Bilaga 2 redovisas två 

egenkontrolldokument som är en del av detta företags granskningsprocess. De dokument 

som har samlats in har studerats för att sammanställas i det senare resultatet och även 

analyseras tillsammans med den teori som finns presenterad i litteraturstudien. 
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2.2.2 Intervjuer 

De intervjuer som genomfördes var hos fyra svenska företag inom konstruktionsbranschen i 

form av halvstrukturerade intervjufrågor, dessa intervjufrågor återfinns under Bilaga 3 och 

Bilaga 4. Intervjuerna gjordes med de personer som har direkt erfarenhet kring det 

samarbete som sker med de utländska samarbetsparterna. Intervjuerna baserades bland 

annat på tekniska frågor inom ämnet så som svenska krav på konstruktionshandlingar och 

om dessa uppfylls. Intervjuerna fokuserade på vad de svenska företagen stött på för tekniska 

problem med att anlita utländsk arbetskraft och hur arbetssättet skiljde sig från det svenska. 

Även några ekonomiska aspekter togs upp under intervjuerna för att kunna besvara 

examensarbetets förstnämnda frågeställning. Intervjuerna baserades även på frågor om 

kommunikations- och språksvårigheter mellan parterna med fokus på om den tekniska 

kvalitén eventuellt kan bli lidande på grund av brister kring dessa faktorer. 

Intervjuer med de aktuella personerna bokades via mejlkontakt som erhållits från 

uppdragsgivare. En vecka innan intervjuerna skulle genomföras skickades frågorna ut till 

respektive person via mejl. Anledningen till detta var för att ge dem tid att läsa på och 

förbereda sig inför intervjuerna och bidra med så mycket information och utförliga svar som 

möjligt. I samband med att intervjufrågorna skickades ut gavs även upplysning om att 

anonymitet i arbetet var valbart, vilket även frågades inledande under intervjutillfället. Med 

anledning av att ett av företagen valde att vara anonyma i detta examensarbete togs beslutet 

att alla fyra företagen skulle vara det. 

Inledande under respektive intervju ställdes även frågan angående möjligheten att få spela in 

intervjun för att kunna återge resultatet så korrekt som möjligt. Denna inspelning raderades 

sedan för företagens säkerhet. I genomsnitt tog en intervju 50 minuter med presentation 

samt lite kort diskussion om ämnet efter frågorna hade ställts. De intervjuade 

nyckelpersonerna blev tilldelade detta examenarbete innan det skickades in för examination 

för att granska att resultatet har tolkats på rätt sätt. 

Tre av de intervjuade företagen anlitar fortfarande utländsk arbetskraft medan det fjärde 

företaget har slutat anlita arbetskraft från utlandet där intervjuerna till största del handlade 

om orsaken till varför de valt att sluta anlita konsulter utomlands. 

2.3 Analys 

Efter litteraturstudie, intervjuer och insamling av material samt när examensarbetets resultat 

hade bearbetats genomfördes en analys av resultatet. Resultatet vävdes där samman med 

litteraturstudien för att analyseras och få fram samband eller olikheter med att anlita 

utländsk arbetskraft i byggbranschen. Inledningsvis analyseras faktorer som de fyra 

företagen anses som viktiga inom urvalsprocessen och vilka kvalifikationer som bör finnas 

innan ett samarbete med ett utländskt företag inleds. Dessa faktorer har granskats 

tillsammans med den teori som finns presenterad av Hätönen och Eriksson (2009). Vidare 

berör analysen de punkter som företagen har påpekat gällande kostnader och konkurrens, 

där det lyfts fram vilka företag som hade strategin att kostnadsmässigt gynnas av denna typ 

av samarbete. Dessa aspekter kopplade till ekonomi har analyserats tillsammans med bland 

annat den teori som Cerruti (2008) och Messner (2008) har kommit fram till genom studier 
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rörande offshoring av utländsk arbetskraft. Avslutningsvis görs en analys av kvalité och 

kommunikation för att se om de intervjuade företagen har liknande upplevelser gällande 

ämnena som den teori som lyfts fram i litteraturstudien visar. 
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 LITTERATURSTUDIE 

För att skapa en förståelse kring hur fallstudien är uppbyggd samt vad resultatet visar tar 

litteraturstudien upp relevant fakta kring ämnet. Inledningsvis berör litteraturstudien de 

drivkrafter som finns bakom att anlita utländska samarbetspartners, vilka är i form av 

reducering av kostnader, sökande efter resurser samt en metod för företag att öka 

konkurrenskraften. Svårigheter kopplade till en ökad globalisering tas även upp där lagar, 

krav, uppfattning om teknisk kvalitet samt kommunikation hör till dessa. 

3.1 Byggbranschens utveckling och framtid 

Låga räntor, stark arbetsmarknad och god förmögenhetsutveckling har gjort att 

nybyggnadsinvesteringen i bostäder de senaste åren har stigit kraftigt, men efter de striktare 

krav på kreditgivning, ränteavdragsbegränsningar och stigande bolåneräntor som kommit 

har bostadsproduktionen minskat under 2018 (Sveriges byggindustrier, 2018). Vidare nämns 

även att skuldkvotstak och amorteringskravet har resulterat till att privatpersoner har 

svårare att använda sin inkomst till att finansiera i en bostad. 

Enligt Sveriges byggindustrier (2019) kommer nybyggnadsproduktionen att fortsätta minska 

under 2019 och 2020, vilket kan leda till att antalet sysselsatta i byggindustrin minskar. 

Avtrappning av antalet nyproducerade bostäder sker fast samhället fortfarande har stort 

behov av bostäder då bostadsbristen fortfarande är relativt hög i Sverige (Sveriges 

byggindustrier, 2018). Markpriserna har påverkat industrin då det har blivit svårare att sälja 

boende till ett bra pris samt återfinns även problem med att få ner hyrorna i nyproducerade 

hyresrätter. Sveriges byggindustri (2019) menar även att det saknas brist på rätt arbetskraft i 

byggbranschen, där de saknas personer att anställa med rätt utbildning, något som leder till 

resursbrist som i sin tur utgör ett hinder för bostadsbyggandet. 

3.1.1 Konjunkturkänslighet 

Enligt Konjunkturinstitutet (2019-03-07) är den svenska ekonomin fortsatt stabil, medan 

högkonjunkturen nådde sin topp förra året och har nu gått in i en avmattningsfas. Under 

2018 låg arbetslösheten på 6,3% och förespås att ligga på samma nivå under 2019. 

Wilhelmsson (2018) förklarar att en stark konjunktur med låg arbetslöshet ger en stabil 

utveckling och hög sysselsättning i branschen. Där en låg arbetslöshet istället kan leda till 

resursbrist inom exempelvis byggbranschen som i sin tur kan leda till problem för företag vid 

högkonjunktur att hitta arbetskraft, men om konjunkturen är låg kan personal behöva sägas 

upp på grund av brist på sysselsättning. Wilhelmsson (2018) menar även att om företagen 

kombinerar utländsk arbetskraft med sin egna personal kommer företaget bli mindre 

påverkad av konjunktursvängningarna som genererar till en konkurrensfördel inom 

branschen. Denna fördel ger företaget en flexibilitet som exempelvis gör att företaget klarar 

av ett projekt som de annars inte hade kunnat tagit sig an på grund av brist på arbetskraft. 
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3.2 Offshoring inom byggindustrin 

Begreppet offshoring är en strategi som syftar till ”gränsöverskridande omlokalisering eller 

spridning av tjänsterelaterade aktiviteter som tidigare utförts i hemlandet” (Bosch, Buser & 

Koch, 2016, s. 5). I samband med att begreppet offshoring berörs tillkommer även 

outsourcing som istället refererar till tillvägagångssättet att tillämpa offshoring genom 

externa resurser eller utländska direktinvesteringar (Hätönen & Eriksson, 2009). Hur dessa 

två huvudbegrepp kombineras med varandra för att styra ett företags globala utveckling har 

sammanställts av Bunyaratavej, Doh, Hahn, Lewin & Massini (2011) enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Kombinationer av offshoring och outsourcing genom fyra typer av strategier. 
Från Bunyaratavej et al. (2011, s. 72). Copyright 2011 av författarna. Återgiven med 
tillstånd. 

 Insoursing Outsourcing 
Onshore International domestic 

provision 
Domestic outsourcing 

Offshore Captive/foreign subsidiary 
offshoring 

Offshore outsourcing 

 

Dessa fyra kombinationer av globalisering tar hänsyn utifrån om tjänsten eller produkten 

utförs eller tillverkas inom det egna förtaget samt om företaget är beläget i hemlandet eller 

inte (Koch, 2013). Första typen av offshoring syftar till att företaget använder sina egna 

resurser utomlands, medan den andra typen som innefattar offshore outsourcing innebär att 

företaget anlitar en extern koncern i utlandet för att uppfylla en viss typ av efterfrågan. 

Hätönen och Eriksson (2009) redogör hur utvecklingen kring fenomenet outsourcing 

utvecklats under de senaste 30 åren och berör även den framtida utvecklingen inom området. 

Huvudfokus i detta arbete ligger inom ämnet offshoring, dock är det av intresse att även 

studera termen outsourcing då denna har en direkt anknytning till hur offshoring har 

uppkommit. Den vanligaste typen för företag att i dagens samhälle anamma är det så kallade 

offshore outsourcing som under 1980-talet började användas mer intensivt och sedan dess 

fortsatt att utvecklas. Denna utveckling har genererat en strategisk och effektiv lösning att 

omvandla ett företag eller organisation och därmed tilldela kvalificerade resurser för att 

minska kostnader och öka produktionen. 

Även då Messner (2008) belyser att offshoring av ingenjörstjänster inom byggbranschen inte 

är något nytt, har bristen på litteratur inom ämnet erkänts påtagliga tillfällen i arbetet skrivet 

av Hätönen och Eriksson (2009) som bearbetar framtida forskning. Vidare påpekas dock att 

en trend kan ses gällande intresset för vidare studier inom området men att frågor berörande 

vad, var, varför och hur, se Figur 1, fortsatt kommer vara aktuellt att undersöka inom den 

framtida forskningen. Där företag inledningsvis påbörjar fasen med vad som ska outsourcas 

samt till vilken omfattning detta ska ske. Efterföljande steg består i att utreda var och varför 

strategin tillämpas som kan grunda sig i vilka länder som erbjuder de bästa möjligheterna 

utifrån bland annat kostnad och kommunikation. Utifrån frågan hur, så utvecklar företag 

löpande sin strategi gällande uppbyggnaden av modeller som tillämpas vid samarbeten med 

utländska aktörer, detta för att minimera de risker som kan uppkomma (Hätönen & 

Eriksson, 2009). 
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Figur 1. Teorierna bakom frågor kopplade till fenomenet outsourcing. Från Hätönen och 
Eriksson (2009, s. 147). Copyright 2009 Elsevier. Återgiven med tillstånd. 

3.3 Drivkraften bakom den ökade globaliseringen 

Det finns flertalet bakomliggande orsaker till varför ett företag väljer att etablera sig globalt, 

där offshoring är en strategi som tillämpas för att öppna upp för internationella samarbeten. 

Drivkrafter som kan verka gällande för den fortsatta utvecklingen av internationella 

samarbeten är minskning av kostnader inom vissa områden, vara konkurrenskraftiga 

gentemot företag inom samma bransch samt ett sökande efter rätt kompetens till följd av 

brist på detta i hemlandet. 

3.3.1 Kostnadsreducering 

Inledningsvis när metoden offshoring började tillämpas hos diverse företag inom 

industriländerna var det främst de kostnadsmässiga fördelarna som var den drivande 

orsaken (Cerruti, 2008). De två främsta anledningarna till att kostnaderna kan reduceras 

beror antingen av att effektiviteten kan intensifieras och därmed generera en ökad 

produktivitet, eller att till följd av att kostnaderna för arbetskraft är lägre än i hemlandet. 

Även fast Cerruti (2008) endast resonerar kring mode- och IT-industrin vid framtagande av 

de ovan beskrivna anledningar till reduktion av kostnader, är det av lika stor vikt inom 

byggbranschen att se till den totala kostnaden och de osäkerheter som finns kopplade till 
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offshoring. För att se till den totala kostnaden måste det geografiska läget där metoden 

offshoring tillämpas beaktas noggrant. Detta till följd av att företag som etablerar sig i nya 

länder därmed står i konkurrens till landets inhemska företag som både har materiella och 

immateriella fördelar (Bunyaratavej, Hahn & Doh, 2007). Vidare kostnader som författarna 

belyser kan uppkomma i samband med etablering i nya länder är kopplade till anskaffande 

av information gällande ekonomiska, politiska och kulturella skillnader. Med detta i åtanke 

är det fördelaktigt enligt författarna att välja ett land som på flera sätt liknar det egna, detta 

för att minska riskerna kopplade till ekonomi. 

Även då en reducering av kostnader bedöms uppkomma vid offshoring kritiseras metoden 

ofta att på kort sikt då den inte setts generera de utlovade besparingarna (Cerruti, 2008). 

Bakomliggande orsaker till att besparingen inte blir som planerad utan istället blir i form av 

utgifter kan vara brist på material, logistiska problem, kvalitetsbrister etc. För att metoden 

med offshoring ska vara lönsam måste kalkylering av den totala kostnaden göras och inte 

endast studera arbetskostnader som genom undersökning gjord av Messner (2008) bedöms 

minska. I Figur 2 och Figur 3 redovisas en sammanställning av kostnadsreducering som är 

kopplade till endast ingenjörer samt det hela projektet. Båda figurer framför precis det som 

författaren belyser avseende de reducerande ingenjörskostnaderna som uppstår, vilka dock 

inte alltid avspeglar projektet i sin helhet. 

 

Figur 2. Sammanställning av kostnad, tid och kvalité avseende enskilda ingenjörer. 
Bearbetning från Messner (2008, s. 144). Copyright 2008 National Academy of Sciences. 
Bearbetad med tillstånd. 
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Figur 3. Sammanställning av kostnad, tid och kvalité avseende hela projektet. Bearbetning 
från Messner (2008, s. 144). Copyright 2008 National Academy of Sciences. Bearbetad med 
tillstånd. 

3.3.2 Konkurrens 

Konkurrensen mellan företag i dagens samhälle är stor och därför är det viktigt för vardera 

företag att befinna sig i framkant i förhållande till sina konkurrenter. Anledningarna till att 

företag väljer en offshored metod är flera men på lång sikt finns ofta en bakomliggande tanke 

att få företaget att växa eller att ändra dess inriktning på marknaden. Det framhålls att 

offshoring ”is no longer a labour arbitrage strategy; it is a game changer, enabling the 

necessary transformation of multinational organisations into nimble, global competitors” 

(Booz & Company, 2008, s. 11). I sin studie belyser Messner (2008) att flertalet stora företag 

står bakom den teorin som genom att köpa in externa ingenjörer med lägre timlöner än de 

inhemska möjliggör en konkurrensfördel på den idag prispressade marknaden. Många menar 

att genom att använda dessa lägre betalda ingenjörer som finns stationerade i länder så som 

Indien, Östeuropa och México kan därmed en fördel ges i att vinna upphandlingar. Vidare 

förklarar författaren att utan dessa kostnadsmässiga fördelar som offshoring genererar 

menar många företagare att flertalet kontrakt kan gå förlorade till konkurrenter i andra 

länder och då påverka den inhemska samhörigheten inom branschen. 

Flertalet studier finns utförda där inblick har gjorts hur företag använder sitt partnerskap 

med internationella samarbetspartners för att bland annat omvandla sin organisation till det 

bättre. En av dessa studier som är gjord av Jensen (2009) berör hur det organisatoriska 

lärandet som sker genom samarbetet länder emellan är en viktig del för att reflektera över 

om tillämpningen av en offshored modell följer båda företagens strategiska utveckling och 

organisatoriska omvandling. Författarens slutsats menar på att när båda företagen blir mer 

erfarna av denna typ av samarbetsmetod, utvecklas även lärandeprocessen över tid, något 

som kan resultera i skillnader från de ursprungliga mål och förväntningar som fanns inom 
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företagen baserade på att andra erfarenheter skapats under tidens gång. Denna typ av 

lärdomsprocess är en viktig del inom de ytterligare erfarenheter som behöver skapas gällande 

internationella utbyten mellan länder, där ett konkurrenskraftigt företag är resultatet av ett 

effektivt lärande (Jensen, 2009). 

3.3.3 Resurssökande 

Förutom de kostnadsrelaterade aspekterna som är den främsta drivkraften för små och stora 

företag, är resurssökande den huvudsakliga anledningen bakom varför mellanstora samt 

stora företag etablerar en offshored modell (Roza, Van den Bosch & Volberda, 2011). Vid 

sökande efter resurser är det ofta erfarenhet och effektivitet som eftersträvas, vilka behövs 

för att bibehålla samt förbättra ett företags konkurrenskraft. Då det idag råder resursbrist av 

erfarna ingenjörer i många av industriländerna upplyser Manning, Massini & Lewin (2008) 

att en ökning av offshored outsourcing har skett för att säkerställa utvecklingen av många 

företag. Många länder som är på uppgång från att tidigare klassificerats som utvecklingsland 

erbjuder numera hög grad av kvalificerade ingenjörer, vilka är av intresse för företag 

placerade i industriländerna. Författarna menar därav att intresset för att skaffa sig en 

utbildning inom ingenjörsbranschen i utvecklande länder ökar därmed betydligt i 

förhållande till industriländerna i Västeuropa. 

I en studie utförd av Jensen (2012) analyseras hur offshore outsourcing mellan danska 

kundföretag och indiska tjänsteleverantörer påverkar processen att bibehålla eller förbättra 

kundföretagens klientbas. I arbetet presenteras två stycken fallstudier som påvisar att 

offshore outsourcing faktiskt har inverkan på vilket lager av resurser som finns inom 

kundföretagen. Vidare identifierar författaren flertalet avgörande faktorer som bidrar till 

uppbyggnaden av tillgång på resurser, vilka är i form av exempelvis engagemang parterna 

emellan och samordning av resurserna. Även faktorer som försvårar uppbyggnaden av 

resurser har identifierats och ges exempel av författaren i form av tidsaspekter som innebär 

negativ ekonomisk påverkan samt brist på effektivitet i befintliga resurser. 

3.4 Svårigheter med ökad globalisering 

Att utöka sin organisation med global arbetskraft är inte bara en fördel utan kan även 

generera svårigheter inom organisationen. Några av de svårigheter som kan dyka upp för 

företag inom byggbranschen som anlitar internationell arbetskraft tas upp under 

nästkommande rubriker som i stora drag kopplas till lagar, kvalité och kommunikation. 

3.4.1 Lagar, föreskrifter och allmänna råd 

Inom byggbranschen finns det en del lagar, regler, föreskrifter och allmänna råd som 

byggandet ska förhålla sig till där en del av dessa lagar och föreskrifter även gäller 

internationellt medan andra är svenska standarder. Även om dessa är gjorda för byggande i 

Sverige måste internationell arbetskraft som utför arbete åt Sverige förhålla sig till dem. PBL 

och Eurokod är två utav de lagar och föreskrifter som byggbranschen bör förhålla sig till samt 

finns det rekommendationer i form av bland annat Bygghandlingar 90. 



14 

Plan- och bygglagen 

I 1 kap. 1 § i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) definieras lagens syfte och innehåll där det 

beskrivs att lagen innehåller bestämmelser om byggande och om planläggning av vatten och 

mark. Där syftet med denna bestämmelse är att gynna samhällets utveckling med goda och 

likvärdiga sociala levnadsförhållanden, enskilda människans frihet ska tas hänsyn till samt ge 

en långsiktig och god hållbar livsmiljö för människorna i kommande generationer och i 

dagens samhälle. PBL tar även upp de tekniska kraven som ställs på ett byggnadsverk där det 

förklaras under 8 kap. 4 § i plan- och bygglagen (SFS 2010:900): 

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om 

1. Bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. Säkerhet i händelse av brand,  

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. Säkerhet vid användning, 

5. Skydd mot buller,  

6. Energihushållning och värmeisolering,  

7. Lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. Tillgänglighet och användarbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga,  

9. Hushållning med vatten och avfall, och  

10. Bredbandsanslutning 

 

I 1 kap. 3 §. I plan- och bygglagen (SFS 2010:900) redovisas vilka fler bestämmelser som 

lagen innehåller, dessa är bland annat rivningslov, marklov och bygglov m.m., reglering av 

detaljplan och områdesbestämmelser, genomförandet av bygg-, rivnings- och markåtgärder 

samt många fler. 

Under de år som PBL har tillämpats har flera svårigheter identifierats av aktörer. 

Bakgrunden till detta är inte att PBL på något sätt är felaktig utan istället att lagstiftningen i 

grunden beskrivs vara allt för tillåtande (Utredningen om bättre konkurrens för ökat 

bostadsbyggande, 2015). Vidare beskrivs problemet med den starka variationen gällande 

användandet av PBL som resulterar i svårigheter att förutse arbetet i planprocessen och 

bidrar till att marknaden splittras ytterligare. För att undvika denna splittring krävs en mer 

likartad process i landet avseende plan- och markanvisningen, något som skapar bättre 

förutsättningar för att byggnader ska upphandlas och byggas över hela landet. ”Ur 

konkurrens- och bostadsbyggnadsperspektiv vore det därför önskvärt med en ökad 

transparens och enhetlighet mellan kommuner i tillämpningen av PBL” (Utredningen om 

bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande, 2015, s. 25). Genom en minskad splittring av 

marknaden erbjuds i större utsträckning ett industriellt byggande som öppnar upp dörrarna 

för utländska aktörer. 

Eurokod 

Boverket (2019-01-30) redogör att de europeiska konstruktionsstandarderna (Eurokod) 

tillämpas i boverkets konstruktionsregler, EKS som innehåller allmänna råd och föreskrifter. 
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Eurokod tillsammans med EKS utgör de svenska regler gällande krav i 8 kap 4§ p1 i PBL (SFS 

2010:900) där det ställs krav på en konstruktions bärförmåga, byggnadens och materialets 

beständighet och byggnadens stadga. 

EKS består av tio avdelningar som bland annat tar upp övergripande bestämmelser där krav 

på utförande, projektering, kontroll och dokumentation ställs för den bärande 

konstruktionens dimensionering (Boverket, 2019-02-28). I avdelningen för grundläggande 

dimensioneringsregler görs nationella val till eurokoden SS-EN 1990, denna Eurokod 

omfattar dimensioneringsregler för bärverk. Sedan finns det avdelning för laster i EKS, 

denna avdelning omfattar regler för bärverkets laster och behandlar vilka laster 

byggnadsverket kan utsättas för så som snölast och vindlast etc. EKS består även utav flera 

avdelningar som omfattar dimensionering av betongelement, stålkonstruktioner och 

träkonstruktioner etc. EKS innehåller inte alla eurokoder då alla inte är väsentliga för 

Sveriges miljö så som Eurokod 8: dimensionering av bärverk avseende jordbävning. Svenska 

nationella val till eurokoderna görs i EKS där valen är olika förutsättningar på klimatet, 

levnadsättet, säkerhetsnivåer och geologi (Boverket, 2019-02-28). 

För byggherrens räkning utför konstruktören sitt arbete och ansvaret på att de krav som 

ställs i EKS uppfylls ligger alltid på byggherren berättar (Boverket 2019-02-01). Där ansvaret 

är att byggnadsverket utförs och projekteras enligt de handlingar som råder för projektet. 

Byggherren har även ansvar att kontroller dokumenteras och utförs samt att rätt material 

används i byggnadsverket. Mellan konstruktören och byggherren upprättas ett civilrättsligt 

avtal som omfattar konstruktörens ansvar där avtalet kan innehålla hänvisningar till regler i 

EKS. Dessa regler blir då gällande mellan konstruktören och byggherren (Boverket 2019-02-

01). 

Bygghandlingar 90 

Rekommendationer av utförandet av lämpliga och enhetliga bygghandlingar för byggsektorn 

i Sverige redovisas i Bygghandlingar 90, där bygghandlingar menas handlingar som är till 

grund för produktionen av ett byggprojekt (Bergenudd, 2003). Bygghandlingar 90 består av 

åtta handböcker som behandlar måttsättning och redovisning av byggprojekt, olika specifika 

redovisningsformer för bland annat anläggning, hus och ombyggnad, redovisningsteknik 

samt hänvisningar för ritningar med mera (Swedish standards institute, u.å.). I handboken 

redovisningsteknik finns rekommendationer angående hur beteckningar och symboler ska 

tolkas. Medan i handboken för redovisning för mått kan rekommendationer ges på mått och 

hur måttsättning ska redovisas på ritningar. Bygghandlingar 90 handlar till stor del om hur 

ritningar ska tolkas och utformas på bästa sätt så alla i byggsektorn förstår vad ritningen vill 

säga. 

Bergenudd (2003) förklarar att i byggprocessen ingår det många aktörer och då är det viktigt 

med enhetliga bygghandlingar på grund av kvalitetssäkring samt att handböckerna även har 

samband mellan projektknutna dokument som svensk standard, AMA m.m. De förklarar 

även att ritningar för hand eller med datorprogram skall tillämpas lika i alla bygghandlingar. 
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3.4.2 Kvalité 

Kvalitet heter ”qualitas” på latinska och betyder ”beskaffenhet” och detta ord används även 

idag, men uttrycks med en mer varierad definition och en bredare innebörd än från sin forna 

tid (Rinaldi, 2014). Idag kan kvalitet resumera till en produkts förmåga att uppfylla kundens 

förväntningar och krav samt produktens lämplighet för dess användningsområde. Enligt 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (2009) kan kvalité inom projektarbeten definieras som 

”kvalitetsarbete är en förmåga hos organisationer att effektivt vidareutveckla och leda 

verksamheten så att slutprodukten tillfredsställer såväl kundernas som ägarnas och övriga 

intressenters behov och förväntningar” (s.11). De berättar vidare att ett kvalitetsarbete 

handlar om att utveckla den levererade produkten så att kunden blir tillfredsställd samt 

innebär det att utvecklingen av organisationen ska ske effektivt och dess målupplevelse ska 

utvecklas positivt i organisationen. 

I byggbranschen uppnås kvalitén om en byggnad representerar de krav och behov som ställs 

vid uppförandet (Rinaldi, 2014). Där kraven på en byggnad ställs genom de lagar och regler 

som finns, vilket kan vara bland annat PBL, BBR och EKS. Kvalité i byggbranschen handlar 

inte bara om att en byggnad uppnått alla krav och behov utan de handlar även om att rätt 

kvalité sker under utförandet i byggprocessen. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (2009) 

förklarar att i världen idag finns flera standarder en av dessa är ISO 9000-serien som är ett 

så kallat kvalitetssystem. Detta system finns inom det flesta branscher så som i 

byggbranschen och dess syfte är vara ett hjälpmedel för att säkra att rätt kvalité uppfylls. 

Kvalitetsbrister och fel 

När beställarens behov och krav inte uppnås i den slutgiltiga produkten eller tjänsten har 

kvalitetsbrister uppstått och beställaren blir inte nöjd. Fel som uppkommer vid 

projekteringsskedet hör till de som är enklast att identifiera (Wallin, 2004) men kan leda till 

stora konsekvenser i form av olyckor eller stora ekonomiska förluster om dessa inte upptäcks 

(Josephson, 2013). Enligt Wallin (2004) är en mer omfattande projektering av stor vikt när 

det kommer till att undvika fel där noggrannare redovisning på ritningar genererar 

lönsamhet. Den tekniska kvalitén på ritningarna ökar och felen bedöms minska om 

ritningarna innehåller exempelvis höjdsättning, snitt i vägg, viktiga detaljer etc. Vidare 

påpekar författaren att resultatet i projekteringen kopplas samman med tillgången på 

efterfrågade resurser, där mer resurser bidrar till bättre förutsättningar att granska och 

kontrollera och därmed bedöma konsekvenser. 

Vanliga fel i projekteringen kan vara i form av att gällande normer, krav och anvisningar som 

projektören är skyldig att följa inte följs, ekonomin är inte tillräckligt god i förhållande till 

vad projektet kräver (Palm, 2005). Vidare förklaras att fel i projekteringen förorsakas av 

bristande förmåga hos projektören i form av erfarenhet inom ämnesområdet, tidsbrist och 

att arvodet är för lågt vilket resulterar i att motivationen blir lidande. 
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Granskning och egenkontroller 

Granskning är en process som kontrollerar riktigheten för beräkningar och bygghandlingar 

inom konstruktion i byggbranschen (Gäfvert & Hollbeck, 2017). Där processen för det mesta 

omfattar egenkontroller som är en kontroll av företaget och/eller en kontroll av 

konstruktören själv. I denna process kan det även förekomma flera granskningar där dessa 

sker av externa granskare eller en tredjepartsgranskare inom företaget. Serverinson (2009) 

berättar att extern granskning innebär att en eller flera oberoende personer till företaget har 

anlitats för att granska handlingar. Dessa personer kan exempelvis jobba på ett annat 

konstruktionsföretag och extern granskning stärker handlingarnas trovärdighet. 

En egenkontroll kan definieras som ”undersökning som utförs i egen verksamhet, på eget 

ansvar, för att förstå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav” 

(Severinson, 2009, s.6). En egenkontroll ska dokumenteras för att resultatet ska skapa 

mervärde och för att kunna kontrollera i efterhand att ett moment har gjorts. Inom 

konstruktionsbranschen är det oftast ritningar, beräkningar och handlingar som kontrolleras 

(Serverinson, 2009). 

I avdelning A. 28 § i EKS (BFS 2015:6) förklaras att beräkningar och provningar av 

konstruktionens bärförmåga ska dokumenteras ändamålsenligt och komplett så att 

utförandet av byggnadsverket kan göras samt att kontrollerna kan ske på ett korrekt sätt. 

Enligt avdelning A. 25 § i EKS (BFS 2015:6) så ska en dimensioneringskontroll kontrollera 

bygghandlingar, beräkningar och dimensioneringens förutsättningar. Där syftet är att 

eliminera stora fel och kontrollen bör ske av en utomstående oberoende person. Avdelning A. 

25 § i EKS (BFS 2015:6) förklarar vidare att en dimensioneringskontroll bör normalt omfatta 

kontroller av: 

- Stämmer de antaganden som dimensioneringen har baserats på med de krav som ställs. 

- Är antaganden om byggmaterial, jord och bergs egenskaper användbara. 

- Är antaganden om materialpåverkan och laster användbara. 

- Har en lämplig beräkningsmodell valts. 

- Har en lämplig beräkningsmetod använts. 

- Är numeriska och grafiska beräkningar korrekt gjorda. 

- Är de valda provningsmetoderna användningsbara. 

- Har rätt resultat från beräkningarna överförts korrekt till bygghandlingar 

 

Boverket (2019-02-12) menar att en dimensioneringskontroll görs för konstruktionsdelar i 

säkerhetsklass 2 och 3 samt att en dimensioneringskontroll inte behöver innehålla alla 

bärande konstruktionsdelar. Utan kontrollen behöver bara innefatta de konstruktionsdelar 

som vid en kollaps skulle medföra en stor risk för människors säkerhet och hälsa. En 

dimensioneringskontroll är lämpligast att göra innan bygghandlingar lämnar konstruktören 

för produktion och innan byggandet startar. Det finns även två andra kontroller, 

mottagningskontroll och utförandekontroll där den förstnämnde kontrollerar material och 

produkters egenskaper som levereras till byggarbetsplatsen och den andra syftar till att 

kontrollera utförandet stämmer överens med bygghandlingarna. 



18 

Krav på konstruktionsdokument 

Enligt Boverket (2018-09-07) ska en bärande konstruktion av ett byggnadsverk beskrivas i 

ett konstruktionsdokument och detta dokument syftar till att ge förvaltare, 

byggnadsinspektörer och byggherren ett helhetsperspektiv av byggnadsverkets 

lastförutsättningar, statiska verkningssätt och annan nödvändiga fakta som kan behövas. 

Detta särskilda dokument som helhet eller delar av det kan även tas fram i tidigt skede och 

användas i tekniska samråd. 

I avdelning A. 29 § i EKS (BFS 2015:6) förklaras: 

En byggnads bärande konstruktion ska beskrivas i ett särskilt dokument 

(konstruktionsdokumentation). Beskrivningen ska redovisa förutsättningarna för 

dimensioneringen och utförandet. Den ska även beskriva den bärande 

konstruktionens verkningssätt. Även val av exponeringsklasser och val av 

korrosivitetsklasser ska anges. Dessutom ska beskrivningen innehålla uppgifter om 

vilket gällande regelverk som har tillämpats. I beskrivningen ska även finnas 

uppgifter om dimensioneringskontrollens omfattning och vem som har gjort 

kontrollen. 

Boverket (2018-09-07) förklarar att en beskrivning på hur lasterna fördelas ner till 

byggnadsverkets grund ska beskrivas i dokumentet samt ska andra viktiga aspekter som 

exempelvis klimatklass och utförandeklass med flera redovisas. Byggnadens livslängd, laster, 

lastkombination och säkerhetsklass bör rapporteras i dokumentationen samt bör ett 

konstruktionsdokument redovisa vilka konstruktionsdelar som kommer att behöva bytas ut i 

framtiden och vilka som måste underhållas under byggnadsverkets livslängd för att 

byggnaden ska bibehålla sin bärförmåga under hela sin livstid. 

Konstruktionsdokumentet är mer komplext utformat desto större byggnad som ska utföras 

(Boverket 2018-09-07). Det slutliga konstruktionsdokumentet måste finnas klart när 

slutbeskedet har gjorts och byggnaden tas i bruk. Detta på grund av att dokumentet har till 

syfte att användas i förvaltningsskedet. 

3.4.3 Kommunikation 

Det finns en mängd olika uppfattningar om kommunikationens grundbegrepp och enligt 

Heide, Johansson & Simonsson (2012) är det svårt att definiera dess grundbegrepp med 

precision. Grunden till att en organisation ska kunna skapas, utvecklas och existera är 

kommunikation samt för att skapa arbetsglädje, kundrelationer, lärande, samordning och 

ledning behöver kommunikation finnas. De menar även att om kommunikationen i 

arbetslivet inte fungerar kan organisationen bli lidande. Då kommunikationen ses som ett 

problem blir det ofta klagomål inom organisationen på de flesta företag. Kommunikation är 

även viktigt för alla medarbetare i en organisation och inte bara för ledning och chefer (Heide 

et al., 2012). För att kunna coacha varandra, skapa dialoger och fatta beslut i arbetslivet är 

kommunikation en viktig aspekt som måste beaktas. 
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I byggbranschen kan kommunikation ses som en process mellan flera personer berättar 

Heide et al. (2012) och där kommunikationen har som mål att dess innehåll ska bli 

gemensamt. I byggbranschen sker kommunikation som i många andra branscher via telefon, 

mail och direkta dialoger med personal på företaget men även med människor i andra 

organisationer både i Sverige och utomlands. Detta kan medföra svårigheter i 

kommunikationen på grund av olika kulturella bakgrunder, språk och hierarki. 

Tvärkulturell kommunikation 

Enligt Allwood (1985) är förutsättningen för en mänsklig samexistens på jorden att 

människor med helt olika kulturella bakgrunder kan kommunicera med varandra. Där 

tvärkulturell kommunikation definieras som 

 Överföring av information på olika nivåer av medvetenhet och kontroll mellan 

människor med olika kulturell bakgrund, där olika kulturell bakgrund innefattar 

både nationellt kulturella olikheter och olikheter som t ex ges av deltagande i de olika 

verksamheter som finns inom en nationell enhet. (Allwood, 1985, s. 15). 

Enligt Allwood (1985) kan enkla skillnader i olika kulturer leda till missförstånd mellan de 

individer som möts och som har skilda kulturella bakgrunder. Detta på grund av att olika 

kulturer har olika tankemönster, beteendemönster och artefaktmönster etc. Även olika 

kulturer tolkar ljud, skrift, kroppsspråk och ordspråk samt grammatik på olika sätt. Om det 

finns brister i förståelsen för den andra personens kultur kan det vara svårt att läsa av om 

personen har förstått det som har berättats. Det kan även uppstå missförstånd på grund av 

att budskapen tolkas olika beroende från vilken kultur människorna kommer ifrån. 

För att förbättra kommunikationen mellan olika kulturer är det viktigt att förstå och ta 

hänsyn till dess skilda tanke- och beteendemönster (Allwood, 1985). För att motverka 

problem och kommunikationssvårigheter är det viktigt att öka förståelsen för vilka likheter 

och skillnader det finns i respektive kultur hos respektive part. Sedan är det viktigt att ha 

viljan i att förstå hur den andra människan med en annan kulturell bakgrund fungerar och 

tänker. 

Hierarki och kultur 

Enligt Öberg (1997) finns en viss ordning en så kallad hierarki i samtliga kulturer och system. 

Där rangordningssystemet bestämmer underordnad respektive överordnad och detta system 

bygger på kaster, rikedom, ålder, yrke eller utbildning etc. I vissa länder kan det vara tydliga 

och synbara skillnader i rank i samhället medan i Sverige är den ganska diffus. Sverige 

fokuserar på jämställdhet och strävar efter att förminska skillnaderna i makt, status och 

förmögenhet. Medan i andra länder världen över kan skillnaderna i rangordning visa sig 

stora och vara något som är naturligt, dessa länder menar på att människor föds i olika 

rangordningar. 

Kultur beskriver en grupp utav människor som haft liknande erfarenheter i livet och levt i 

liknande miljöer (Öberg, 1997). Skillnaden i den hierarkiska kulturen kan då bidra till 
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kulturkrockar och svårigheter för en arbetstagare med en annan kultur. Detta gäller 

framförallt på arbetsplatser där information och instruktioner är bristfälliga. Vilket kan leda 

till problem för en utstationerad arbetstagare att klara av arbetsuppgiften på en viss 

tidsbegränsning om informationen blir oklar för denna part när den måste förstå en annan 

kultur och hierarki på arbetsplatsen först. 

För att förstå en person med en annan kultur kan vi läsa på om dess kultur eller lära oss dess 

språk samt att bli bekant med landets historia kan också ge kunskaper till att förstå den 

andra kulturen bättre (Gustafsson & Hansson, 2005). Att lära sig en annan persons kultur är 

inte en tideffektiv lösning, men för att träna upp denna kunskap är det fördelaktigt att vara i 

kontakt med den andra kulturen (Öberg 1997). 

Kommunikationsplan 

En effektiv och tydlig kommunikation mellan parter i ett företag behövs för att företaget ska 

utvecklas (Projektledning, u.å.). I projekt kan det även behövas en kommunikationsplan för 

att få en bra strategi på hur kommunikationen ska ske. En kommunikationsplan innehåller 

vilka aktörer som är inblandande, vilka roller de har och vilken kommunikationsmetod som 

ska användas. En kommunikationsplan bidrar till att alla medverkade vet till vem de ska 

kontakta beroende på fråga samt hur de ska gå till väga. En kommunikationsplan bidrar till 

att kommunikationen sker på ett effektivt och smidigt sätt inom organisationen och 

minimerar att missförstånd uppstår. En kommunikationsplan underlättar även för kontakt 

med externa aktörer till företaget eller projektet. 

En kommunikationsplan ska vara lätt att tolka och inte vara för omfattande och bygger på de 

affärsmål, krav och ambitioner som finns inom företaget eller projektet (Bergkvist & Garney, 

2009). Vidare förklarar författarna att en kommunikationsplan bör innehålla följande 

rubriker: 

• Nulägesanalys 

• Mål 

• Målgrupper/Användare/Aktörer 

• Ansvarsfördelning och avgränsningar 

• Kommunikationsstrategi 

• Övergripande budskap 

• Kanaler/Metoder/Åtgärder 

• Tidsplan 

• Budget 

• Uppföljning/utvärdering                                                                -(Bergkvist & Garney, 2009, s25) 

 

Denna kommunikationsplan ska upprättas vid start av ett projekt och ska uppdateras vid 

behov under tidens gång då nya förutsättningar uppstår. Att planen redovisar hur intern 

respektive extern kommunikation ska gå till är viktigt, detta speciellt om företaget 

samarbetar med utländska aktörer.  
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 STUDIEOBJEKT 

Under denna rubrik redovisas arbetets fyra olika studieobjekt som har blivit intervjuande där 

intervjufrågorna redovisas i Bilaga 3 och Bilaga 4. Under varje rubrik inleds det med en kort 

presentation av respektive företag och vilka typer av produkter och tjänster de arbetar med, 

antalet anställda inom företaget och vilket typ av samarbete de har med de utländska 

företagen. Intervjuernas tillvägagångsätt redogörs även här nedan och det intervjuresultat 

som har samlats in redovisas i nästkommande kapitel. 

4.1 Företag 1 

Det objekt som i resultatet benämns som Företag 1 är ett familjeägt företag verksamt inom 

betongindustrin med verksamhet i Sverige, Centraleuropa samt Amerika (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Inom företaget finns 2100 personer anställda och företaget 

har två affärsområden i form av Prefab och betong där konsulter anlitas för att projektera 

betongbjälklag och betongväggar. Företaget har sedan år 2010 haft samarbete med en grupp 

projektörer i Indien som projekterar främst flerbostadshus, där de både dimensionerar, 

beräknar och tar fram diverse ritningar i form av montageplaner och tillverkningsritningar. 

Kontinuerligt sker beställning av projektering från det svenska företaget till teamet i Indien 

för att kunna producera det som efterfrågas av kund. 

Företag 1 valdes att intervjuas med hjälp av Skype för företag där inbjudan skickades ut med 

Outlook. Med anledning av att de personer som intervjuades sitter stationerade i södra 

Sverige ansågs denna lösning som fördelaktigast. Intervjun skedde med två personer 

samtidigt som har direkt erfarenhet av att samarbeta med teamet i Indien, där 

intervjupersonerna var en konstruktionschef med 32 års erfarenhet inom byggbranschen 

samt en konstruktör/projektledare med fem års erfarenhet inom yrket. 

4.2 Företag 2 

Objektet som benämns Företag 2 i det kommande resultatet är ett företag som levererar 

prefabricerade element i byggbranschen (personlig kommunikation, 2019-04-29). Där de 

levererar bjälklagselement, balkonger, ytter- respektive innerväggar till stora aktörer inom 

branschen där Företag 2 både projekterar och levererar produkter. De har sedan mer än 20 

år tillbaka haft ett dotterbolag i Polen inom produktion som de sedan utvecklade 2011 med 

att anställa projektörer som utför projektering inom konstruktion. Dessa projektörer sitter på 

dotterbolagets huvudkontor och har ett dagligt samarbete med de två regioner som finns i 

Företag 2 verksamhet i Sverige. Detta dotterbolag ses som en intern resurs och inte som ett 

konsultbolag. Inom företaget finns cirka 550 personer anställda. 

Företag 2 valdes även det att intervjuas med hjälp av Skype för företag med samma anledning 

som föregående företag. Intervjun skedde med en teknisk chef på Företag 2 som har 30 års 

erfarenhet inom byggbranschen och inbjudan till mötet skickades ut i förväg med hjälp av 

kalendern i Outlook. 
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4.3 Företag 3 

Företag 3 är ett företag med ett 60-tal anställda som har flera kontor i Sverige och är 

uppdelat i två delar inom konstruktion, allmän konstruktion och Prefab (personlig 

kommunikation, 2019-05-07). Detta företag har funnits i över 20 år och har i dagsläget haft 

ett samarbete med ett utländskt företag i Ungern i ungefär åtta års tid. Detta utländska 

företag levererar konstruktionshandlingar på plattbärlag med armeringsritningar till Företag 

3 samt emellanåt även handlingar på skalväggar inom bostadsbyggande. 

Intervjun som skedde med Företag 3 var tänkt att också utföras med hjälp av Skype för 

företag till följd av geografiska omständigheter precis som med föregående företag. Dock till 

följd av tekniska problem genomfördes intervjun istället via telefon med högtalarfunktion 

aktiverad. Personen som intervjuades har arbetstiteln uppdragsansvarig och har varit 

verksam inom byggbranschen i 30 år. 

4.4 Företag 4 

Företag 4 är lokaliserat i Mellansverige och består endast av ett kontor där de utför arbeten i 

hela världen inom VVS och bygg (personlig kommunikation, 2019-04-25). Inom företaget 

finns cirka 60 medarbetare. De arbetar mestadels med industriprojekt men utför även en del 

inom bostadsbyggande. Företag 4 har ett gott samarbete med stora aktörer och har utfört 

projekt i både Asien och Europa. De har tidigare köpt in utländsk arbetskraft från Indien där 

indierna hjälpte till med konstruktionstjänster som innebar handlingar inom allmän 

konstruktion för bostäder. Detta samarbete skedde kontinuerligt under en treårs period 

innan Företag 4 valde att avsluta samarbetet. 

Intervjun med Företag 4 genomfördes på plats hos intervjupersonens kontor då detta av 

geografiska skäl var möjligt. Personen som intervjuades har arbetstiteln 

teknikchef/uppdragsansvarig och har en erfarenhet på 39 år inom byggbranschen. 
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 RESULTAT 

Under denna rubrik redovisas arbetets resultat där information inhämtad från 

dokumentanalys berörs inledande i form av kvalitetssystem för granskning. Vidare redovisas 

de resultat som uppkommit från respektive intervju hos de studerade företagen. Först går 

resultatet från intervjuundersökningarna in på vad som är viktigt att tänka på vid val av 

utländsk arbetskraft sedan vidare in på kostnadens inverkan vid val av arbetskraft samt 

resurs och konkurrens. Sedan kommer resultat från intervjuundersökningarna att redovisas 

under rubrikerna teknisk kvalité på utländsk arbetskraft, kommunikationens påverkan på 

samarbetet och till sist görs en sammanställning av intervjuresultatet. 

5.1 Kvalitetssystem 

För att kunna uppnå efterfrågad kvalité på utländska handlingar måste en metod för hur 

granskning ska gå till finnas. Denna metod har undersökts på uppdragsgivarens företag där 

flertalet steg inkluderas i denna granskningsprocess för att kunna leverera rätt kvalité på 

handlingar av plattbärlag till fabrik. Processen är indelad i tre steg där beräkningar inledande 

kontrolleras och efterföljs av kontroll av armering i hela bjälklaget och slutligen kontrolleras 

plattbärlaget där plattelementen kontrolleras var för sig. 

För att gå in noggrannare på respektive steg kontrolleras beräkningarna i programmet FEM-

Analysis där det undersöks om alla aktuella laster finns inlagda i beräkningarna och om de är 

rätt genomförda (personlig kommunikation, 2019-05-10). Från de utländska projektörerna 

fås förutom underlag i FEM även en PDF-fil som redogör sprickbildning över plattbärlag, 

nedböjning, moment över stöd etc. Med hjälp av momentfördelningen i bjälklaget kan 

armeringen kontrolleras med ett system i Excel för att se vilken armering som krävs för att 

klara de aktuella momenten som uppstår. På så sätt kan respondenten ha koll på inom vilka 

intervaller en viss typ av armering behövs och detta bidrar till att granskning av armeringen i 

plattbärlaget sker smidigt. Genom att gå igenom och granska armeringsritningen erhålls en 

bekräftelse om att allt som ska finnas med finns redovisat och att alla järn är kopplade till 

fördelningslinjer och innehar rätt tjocklek samt att alla snitt i ritningen stämmer. 

Vidare kontrolleras även plattbärlagen med hjälp av momentet i x och y-riktning för att få 

fram vilken typ av armeringsnät som behövs i plattorna (personlig kommunikation, 2019-05-

10). Granskning av stegar och bockryggar görs i programmet Impact och även urspar från K-, 

VS-, Ventilations- och El-handlingar. Granskning sker även över om rätt underlag har 

använts där projektörerna i utlandet redovisar i tabell vilka underlag som används och med 

vilket datum. Med hjälp av denna tabell kan det kontrolleras att det är dessa underlag som 

finns inlagda i programmet. Vidare i Impact går även respondenten in i respektive element av 

plattbärlaget för att granska och för att skapa PDF-ritningar som skickas ut till fabriken. 

De utländska aktörerna har två checklistor att gå efter, en för armeringen och en för 

plattbärlagen som finns på engelska respektive svenska, se Bilaga 1 och Bilaga 2 (personlig 

kommunikation, 2019-05-10). I dessa checklistor ingår det egenkontroll för konstruktören 

själv samt granskning hos de utländska projektörerna, denna checklista går även 

respondenten igenom i Sverige. Granskning av beräkningar, armering och plattor sker av 

respondenten i Sverige och genomförs oftast bara noggrant på första bjälklaget sedan görs 
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bara stickprovskontroller i Sverige i den fortsatta byggnaden. Nedan i Figur 4 redovisas ett 

utklipp från några av de kontrollpunkter som finns i den checklista som används hos 

uppdragsgivaren för plattbärlag. 

 

Figur 4. Utklipp av kontrollpunkter för plattbärlag 

Nedan i Figur 5 presenteras tre kontrollpunkter som är aktuella för armering där granskning 

på samma sätt sker som nämnts tidigare. 

 

Figur 5. Utklipp av kontrollpunkter för armering 

Innan ett projekt startar skapas ett dokument som kallas ”projektinformation” där all 

information om respektive projekt som är relevant för de utländska projektörerna redovisas 

(personlig kommunikation, 2019-05-10). Om en leveransplan finns för projektet skickas även 

en tidplan med till de utländska konsulterna där de redovisas när handlingarna måste vara 

klara och skickade till Sverige. All denna information skickas via molntjänsten Dropbox 

mellan företagen. 

5.2 Resultat från intervjuundersökning 

Som tidigare nämnts skedde intervjuerna med fem personer på fyra olika företag som 

tillämpar eller har tillämpat utländsk arbetskraft på olika sätt där resultatet från respektive 

intervju redovisas nedan. 

5.2.1 Att anlita utländsk arbetskraft 

Vid anställning av ny arbetskraft sker en urvalsprocess där Företag 1 belyser att 

kompetensen är oerhört viktigt och att den person som ska anlitas bör ha rätt 

utbildningsbakgrund där CV kontrolleras innan samarbetet startar (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). De belyser även vikten av att det utländska företaget bör ha 

tidigare erfarenhet av att arbeta med ett svenskt eller annat nordiskt företag för att undvika 

en längre startsträcka. Detta med anledning av att ett företag som tidigare har erfarenhet av 

ett sådant samarbete redan har kunskap om hur vi i Sverige arbetar och hur beställningar ska 

konstrueras samt hur ett projekt går till. Vidare förklarar Företag 1 vikten av att fokusera på 

ett långsiktigt samarbete och att kompetensen är mycket betydelsefull när det kommer till att 

erbjuda tillräckligt med resurser. 

E G

Armeringsstegar - höjd och placering (Inte kolliderar med hål eller gods)

Väggskivor (Lastuppgifter och extrastämpning)

Indelning av fack (Täckskikt, bjl. tjockelk, betongkvalitet, m.m.)

Elementindelning och littrering

KONTROLLPUNKTER ANMÄRKNING

GEOMETRI OCH INGJUTNINGSGODS

Bjälklagstjocklek, nivåskillnader, försänkningar

E G

Tvärarmering i fält (med avseende på moment, sprickor, nedböjning, m.m.)

Armering i UK vid elementskarv

KONTROLLPUNKTER ANMÄRKNING

ARMERING

Stödarmering över innerstöd, dock minst minimiarmering enl. EK 2
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Innan ett samarbete inleds anser Företag 2 att det är viktigt att ha i åtanke att människor 

med olika kulturella bakgrunder kan tolka saker på olika sätt även om överenskommelsen är 

ömsesidig (personlig kommunikation, 2019-05-29). Därav är den största utmaningen att 

hitta en samsyn som stämmer överens. Företag 2 nämner även att samsyn är viktigt att tänka 

på redan vid urvalsprocessen på grund av att en lösning kan uppstå på olika sätt där den ena 

är effektivare än den andra. 

Företag 3 belyser att det är viktigt att personerna i det utländska företaget förstår vad som 

efterfrågas samt förstår hela processen (personlig kommunikation, 2019-05-07). De menar 

även att utbildningsnivån på samarbetspartnerna beror främst på vad som efterfrågas och på 

vilken nivå arbetet ska utföras. Att kunna de svenska normerna och förstå hur de svenska 

företagets organisation fungerar anser Företag 4 vara bra kvalifikationer ett externt företag 

behöver för att ett samarbete ska fungera (personlig kommunikation, 2019-04-25). Vidare 

måste direktkontakt kunna ske för att underlätta kommunikationen och på så sätt minimera 

risken för missförstånd. Företag 4 belyser även som Företag 1 nämnt att det vid 

urvalsprocessen är viktigt att välja ett utländskt företag som är vana att samarbeta med ett 

svenskt företag för att underlätta vid uppstarten. 

5.2.2 Kostnadens inverkan vid val av arbetskraft 

De fyra företag som har intervjuats resonerar på olika sätt hur kostnader påverkar val av 

arbetskraft. Företag 1 belyser att de inte har som syfte att undersöka om samarbetet med det 

utländska företaget genererar några ekonomiska fördelar (personlig kommunikation, 2019-

04-25). Dock görs ekonomiska avstämningar löpande under samarbetets gång. Den 

grundläggande orsaken till samarbetet syftar istället till att kunna möta upp den efterfrågan 

på de produkter som företaget levererar, något som påverkas av det nuvarande 

konjunkturläget inom byggbranschen. Företaget är tydliga med att det aldrig får förekomma 

att produkter inte kan levereras till kund till följd av brist på egna resurser i Sverige. Vidare 

redogörs även att Företag 1 samarbetar på samma sätt med det utländska företaget i Indien 

som de gör med diverse svenska konsultföretag, viktigt att ha i åtanke är att anlitande av 

utländsk arbetskraft inte begränsar det inhemska svenska samarbetet med liknande 

konsultföretag. För att betala för den mängd arbete som produceras av det utländska 

företaget är det fastställt att en kostnad per utförd kvadratmeter återfås till det anlitade 

företaget. Likvärdigt som Företag 1 utökade inte Företag 2 samarbete utomlands med 

anledning av lägre kostnader utan istället sökande efter rätt kompetens för att på så sätt hålla 

en produktion i takt med efterfrågan (personlig kommunikation, 2019-04-29). 

Till skillnad från de tidigare nämnda företagen såg Företag 4 samarbetet med utländsk 

arbetskraft som något fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv (personlig kommunikation, 

2019-04-25). Målet med detta typ av samarbete var att erhålla en tänkt vinst för respektive 

projekt för vidare utveckling av det egna företaget. Innan samarbetet startade studerade 

Företag 4 endast timpriserna i Indien som kunde konstateras vara lägre än i Sverige, dock 

genomfördes ingen grundlig kalkylering gällande kostnader som kunde tänkas uppstå till 

följd av andra arbetssätt utomlands till skillnad från de svenska. Företag 3 såg också 

samarbetet med utländsk arbetskraft som något fördelaktigt ur ett ekonomiskt perspektiv, 
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främst med avseende på de lägre löner som existerar i Ungern vilket genererade i en 

möjlighet att få processen kring plattbärlag mer lönsam i Sverige (personlig kommunikation, 

2019-05-07). 

När samarbetet inleddes upplevde Företag 4 att mycket tid gick åt till följd av att det oftast 

var flera konstruktörer som var tilldelade olika delar i arbetet att ta fram handlingar så som 

ritningar, med andra ord kunde det vara en konstruktör som skötte beräkningar och en 

annan som arbetade med ritningar och en tredje part som var inblandad i något ytterligare 

område (personlig kommunikation, 2019-04-25). Företag 4 belyser att i Sverige är vi vana att 

en konstruktör både arbetar med beräkningar samt konstruktionsritningar parallellt och att 

ersättning endast sker till den som utför arbetet. Till skillnad från samarbetet med det 

indiska företaget där betalning skedde till hela organisationen med chefer som fanns 

inblandade i diverse steg. De nämner även att indierna utförde fullständiga beräkningar även 

på enklare byggnader och genomförde inte endast beräkningar på de värsta fallen som oftast 

görs i Sverige. Till följd av detta typ av arbetssätt som tillämpades av det indiska företaget 

uppstod fler timmar som behövde betalas för, vilket ledde till högre kostnader inom 

projekten än vad som var planerat från början. Från Företag 4 perspektiv upplevdes det som 

svårt för det indiska företaget att uppskatta hur många timmar det beställda arbetet skulle ta 

och något som inte sågs som aktuellt från det utländska företagets sida var att komma 

överens om ett fast pris, vilket var något som det svenska företaget kunde tänka sig. 

I efterhand kan Företag 4 konstatera att noggrannare analyser av hur proceduren med att 

anlita arbetskraft från det aktuella landet bör ha gjorts för att undvika de problem som ovan 

berörts (personlig kommunikation, 2019-04-25). Helheten borde ha studerats där timmar för 

granskning, problem med kommunikation och extra tid för att leda projektet från Sverige 

inkluderas, vilka är punkter som genererade i högre kostnader inom det totala projektet. Det 

kunde vidare påpekas att det arbete som utfördes i Indien, trots de lägre timpriserna som 

nästan var hälften av de svenska, resulterade kostnadsmässigt vara likvärdigt med det arbete 

som utförs av en svensk konsult. Med anledning av detta ansågs samarbetet inte vara 

kostnadseffektivt och det kunde konstateras att den bästa lösningen för det egna företaget är 

att endast anlita svenska konsulter som upplevs vara mer tidseffektiva. Något som eventuellt 

skulle genererat i ett effektivare samarbete vore om någon person från det svenska företaget 

satt placerad på kontoret hos det indiska företaget för att på så sätt lättare kunna styra hur 

samarbetet önskades att ske. Detta med anledning av att effektiviteten inte förbättrades 

under tidens gång. 

Ur Företag 3 perspektiv är samarbetet med Ungern ekonomiskt lönsamt, något som gäller 

både för det egna företaget och det ungerska företaget (personlig kommunikation, 2019-05-

07). Det är viktigt att samarbetet med Ungern förblir lönsamt för att kunna fortsätta 

projektera plattbärlag, något som kan vara utmanande påpekar intervjupersonen. Vidare har 

Företag 3 påpekat att vid uppstart var det främst som tidigare nämnts fokus på att hitta 

lösningar att få ned priset på konsumtionen av plattbärlag som resulterade i övervägande att 

anlita utländsk arbetskraft. Uppföljningar görs under samarbetets gång för att kontrollera om 

ekonomin tenderar en positiv eller negativ utveckling. Precis som Företag 1 får de ungerska 

projektörerna betalt per utförd kvadratmeter, dock vid revidering är det timpris som blir 

gällande. 
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5.2.3 Resurser och konkurrens 

Företag 1 valde att utveckla ett samarbete i Indien för att få tillgång till resurser och rätt 

kompetens då det saknades tillräckligt av dessa i Sverige för att kunna utveckla företaget 

(personlig kommunikation, 2019-04-25). Även om de har samarbeten i Sverige så räcker 

dessa inte till för att producera det som efterfrågas i byggbranschen. Samarbetet med det 

indiska företaget tog några år innan det fungerade bra, men i dagsläget har de ett bra 

samarbete precis som om företaget hade varit belagt i Sverige. Idag har ingenjörerna i Indien 

en rutin på sitt arbete och en rutin på hur projekt går till samt har de även fått in en rutin på 

hur nyanställda ska skolas in snabbt för att konstruera bra handlingar till Företag 1. 

Precis som Företag 1 upplever Företag 2 att det är svårt att hitta rätt kompetens i Sverige och 

därav gick sökandet till Polen där det är lättare att finna denna kompetens (personlig 

kommunikation, 2019-04-29). Företag 2 har genom tiderna haft önskemål om en bättre 

fördelning av vad som är projekterat av konsult respektive internt framställt, detta med 

anledning av att för stor andel arbete upplevt vara projekterat av externa konsulter. Med 

detta samarbete eftersträvas en större omfattning intern projektering utföras för att på så sätt 

säkerställa att tillräckligt med resurser alltid finns inom det egna företaget samt för att kunna 

påverka och styra projektering på ett bättre sätt. 

I framtiden lyfter Företag 2 fram att det fortfarande kommer finnas problem med att hitta 

resurser i Sverige och därav kommer en fortsatt rekrytering ske från Polen till huvudkontoret 

(personlig kommunikation, 2019-04-29). Den mängd som anställs beror på hur 

byggbranschen kommer fortsätta att utvecklas. I dagsläget förklarar den intervjuade 

personen att det är lite lugnare i stockholmsregionen och det återstår att se om detta även 

tenderar att gälla de sydligare städerna också. Med anledning till detta sker det i dagsläget 

mindre rekryteringar för att på bästa sätt kunna följa marknadsutvecklingen. Företag 1 är 

inne på liknande spår där de förklarar att när det är högkonjunktur i Sverige är det ännu 

svårare att få in rätt kompetens då kompetenta ingenjörer redan har fullt upp och 

nyexaminerade har svårt att få rätt upplärning till följd av detta (personlig kommunikation, 

2019-04-25). Nyexaminerade studenter behöver rätt upplärning och får inte riskera att bli 

utkastade i projekt direkt för då kan brist i kvalitén uppstå. 

Företag 1 belyser att de tänker långsiktigt och därav är det viktigt för konkurrensen att utbyta 

nya kunskaper och även besöka varandra (personlig kommunikation, 2019-04-25). 

Exempelvis när nya programvaror lanseras så är företaget snabba med att utbilda de indiska 

ingenjörerna i de nya programmen för att på så sätt stå konkurrenskraftiga. De belyser även 

att det är oerhört viktigt att kompetensen finns här i Sverige och att man jobbar med 

liknande projekt här hemma för att på så sätt kunna fortsätta leda och utveckla den 

utländska arbetskraften samt utveckla sin egen verksamhet. De menar även att det är viktigt 

med att det alltid finns frågeställningar inom företaget på hur det kan utvecklas vidare. 

Företag 1 kommer fortsätta sitt samarbete med sin utländska aktör med tanke på att 

samarbetet fungerar så pass bra. Det som kan påverka samarbetet är om konjunkturen 

störtdyker menar Företag 1 samt om något händer som exempelvis att det indiska företaget 

går i konkurs eller att de inte kommer överens ekonomiskt. 
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Företag 2 ser ingen anledning till att avveckla samarbetet med Polen, den enda anledningen 

vore i sådant fall om arbetsmarknaden drastiskt skulle förändras och behovet av arbetskraft 

därav minskas, precis som Företag 1 påpekar (personlig kommunikation, 2019-04-29). Om 

marknaden fortskrider som den gör i dagens läge kommer ingen förändring att ske gällande 

samarbetet med tanke på den brist på ingenjörer som finns samt de pensionsavgångar som 

kommer ske under kommande år. Vid uppstart av ett samarbete finns det vissa skillnader 

som under intervjun kunde identifieras mellan ett externt konsultföretag respektive ett 

dotterbolag. Det som identifierades var att vid anlitande av en extern konsult är det då denna 

som får ta konsekvenserna av att det tar längre tid att få igång verksamheten till följd av den 

inlärningstid som krävs. När det gäller uppstartstid av ett dotterbolag som exempelvis 

Företag 2 har kan det urskiljas noggrannare hur denna upplärningstid påverkar det egna 

företaget, dock är det ingen större skillnad i tid vid jämförelse av dessa två sätt att starta upp 

ett samarbete. 

Företag 3 har kunnat under samarbetets gång med Ungern tagit sig an fler projekt och 

intervjupersonen anser att projektörerna i Ungern jobbar snabbt och effektivt (personlig 

kommunikation, 2019-05-07). Företag 3 har en del ritkapacitet inom plattbärlag i Sverige för 

att bibehålla kompetensen. De antyder även att upplärningstiden inte tog längre tid än om 

projektörerna hade jobbat i Sverige. I framtiden är det inte aktuellt för Företag 3 att i 

dagsläget starta något mer samarbete med ett annat företag utomlands, men den intervjuade 

ser möjlighet att projektörerna i Ungern får möjlighet att arbeta med fler produkter inom 

Prefab konstruktion. En anledning till att samarbetet inte skulle fortgå är om lönerna i 

Ungern skulle höjas så att det inte lönar sig för Företag 3. 

Till skillnad från de tidigare företagen startade Företag 4 sitt samarbete för att kunna 

konkurrera genom att erbjuda lägre kostnader och inte ur ett resursperspektiv (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Dock kunde några fler projekt upphandlas beroende på hur 

tillgången var på projektledare i Sverige som kunde leda de indiska projekten. Som tidigare 

nämnts har Företag 4 avslutat sitt samarbete med den utländska aktören och i dagsläget 

finns inget behov att söka efter nya utländska företag att anlita externt. 

5.2.4 Teknisk kvalité på utländska arbeten 

De polska ingenjörerna har en hög teknisk utbildningsnivå berättar Företag 2 och att 

polackerna är duktiga på att förmedla information och ge råd vilket gynnar de svenska 

ingenjörerna genom att det sker utbyte av kunskap mellan parterna (personlig 

kommunikation, 2019-04-29). De polska projektörerna uppfyller den tekniska kvalitén som 

eftersträvas och följer de svenska kraven och EKS 10. Projektörerna i Polen har fått 

upplärning om de svenska kraven och projekteringsledarna som leder projektörerna har bra 

koll på dessa krav. Även Företag 1 och Företag 4 uppger att den tekniska kvalitén är mycket 

god i Indien och att de krav som ställs uppnås, där Företag 4 även nämner att den tekniska 

kvalitén upplevdes som bättre jämfört med i Sverige (personlig kommunikation, 2019-04-

25). 

Företag 3 belyser att de konstruktionshandlingar som projektörerna i Ungern lämnar kan ha 

en ojämn kvalité (personlig kommunikation, 2019-05-07) En del handlingar som utförs är 
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komplexa och är imponerande utförda, medan i andra fall finns det mer brister. Dock är 

kvalitén tillräcklig bra så samarbetet blir lönsamt i slutändan och rätt underlag kan levereras 

till kund. Tanken från början var att utvecklingskurvan skulle bli kontinuerlig där mer ansvar 

och tid skulle läggas på Ungern, dock med tanke på ojämn kvalité har detta inte skett. De 

menar att vid början av samarbetet är det bra att ha rätt förväntningar och fundera på vad 

som är en godtagbar kvalitetsnivå. 

För att handlingar ska bli korrekt utförda har Företag 1 ställt krav på färdiga mallar som ska 

följas både i Indien och i Sverige och under projektens gång sker det en ständig dialog mellan 

företagen om vad som gäller för respektive projekt (personlig kommunikation, 2019-04-25). 

Detta underlättar för de indiska företaget som på så sätt kan leverera handlingar enligt de 

svenska kraven. Företag 1 belyser även att de måste ha kunskapen själva för att kunna 

förmedla rätt riktlinjer till Indien och att det är viktigt med samma kvalité oavsett vem som 

har konstruerat handlingarna. När de gäller EKS 10 så har Företag 1 översatt vissa delar i de 

nationella kraven så som snölast och snözoner för att underlätta arbetet för projektörerna i 

Indien. De menar även på att de som är involverade i projekten är väldigt insatta i EKS 10. 

Vid uppstart av samarbetet med Ungern gick Företag 3 igenom hur beräkningar genomförs, 

varför dessa ska genomföras samt vad som gäller angående EKS 10 (personlig 

kommunikation, 2019-05-07). De menar att det är deras uppgift att informera dem om dessa 

normer och om någon uppdatering sker. De förklarar även att de följer de normer som berör 

deras arbete och deras egna byggnormer i Ungern är ganska lika Eurokod, vilket leder till att 

upplärning av EKS 10 inte blir speciellt svårt. När samarbetet startade med projektörerna i 

Polen hos Företag 2 inleddes samarbetet med en gedigen utbildning av de polska 

projektörerna för att de skulle förstå de svenska kraven och vilka riktlinjer Företag 2 ställer 

(personlig kommunikation, 2019-04-29). Idag lär de erfarna polska projektörerna upp de 

nyanställda så de snabbt kommer in i arbetet och Företag 2 lägger lika mycket resurser på de 

anställda i Polen som de i Sverige, vilket hade varit en skillnad om resursen inte hade varit 

intern. Företag 4 hade en så kallad upplärningsperiod när samarbetet startade där chefen 

från det indiska kontoret arbetade här i Sverige i tre månader för att lära sig arbetssättet och 

de krav som Företag 4 ställer (personlig kommunikation, 2019-04-25). Detta bidrog till att 

kvalitén på konstruktionshandlingarna uppnåddes efter deras direktiv. 

Företag 1 berättar att kvalitén inte har påverkats på grund av kommunikationssvårigheter 

utan vid enstaka fall har språket på handlingar brustit med tanke på att ritningarna 

konstrueras på svenska (personlig kommunikation, 2019-04-25). Dock om osäkerheter dyker 

upp för aktörerna i Indien gällande språket på handlingar brukar de indiska projektörerna be 

om hjälp. De förklarar även att den svenska texten på handlingar kontrolleras i Sverige, men 

behövs sällan justeras. Både Företag 2 och 4 anser som Företag 1 att den tekniska kvalitén på 

handlingarna inte har direkt påverkats av kommunikationsproblem trots att ritningarna är 

utfärdade på svenska. Dock kan fel uppstå kring språket på handlingarna men detta 

kontrolleras alltid vid granskning. Företag 3 belyser också att den tekniska kvalitén inte har 

påverkats på grund av kommunikationsproblem med tanke på att de har noggranna 

kontroller (personlig kommunikation). Dock menar de att deras egna arbete i Sverige kan 

påverkas på grund av kommunikationsmissar som direkt kan kopplas till hur mycket tid som 

måste lägga ner på granskning för att uppnå rätt kvalité. Företag 3 förklarar även att om fel 
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upprepas kommunicerar de tillbaka så de ungerska projektörerna lär sig och felen inte 

återkommer i framtiden. De menar även att de i Ungern är snabba på att rätta till fel då de 

vill utföra handlingar korrekt. 

De handlingar som beställdes av Företag 4 utfärdades med liknande ritningsprogram och 

metoder som i Sverige. De indiska projektörerna redovisade ritningar på svenska och 

beräkningar på engelska (personlig kommunikation, 2019-04-25). De programvaror som 

används hos Företag 2 i Sverige används även i Polen med exakt samma standarder 

(personlig kommunikation, 2019-04-29). Företag 2 har startkurser i dessa program som 

utförs på engelska med både svenska och polska deltagare. De har även egna standarder och 

benämningssätt för att det ska passa i sitt egna system och dessa jobbar alla projektörer med 

inom företaget oavsett i vilket land. De är väldigt tydliga med att inte göra någon skillnad på 

en svensk och en polsk anställd. Företag 1 och 3 belyser också att de utländska företagen de 

samarbetar med använder sig utav samma programvaror och beräkningsprogram vilket 

Företag 1 anser underlättar vid kontroller på exempelvis en beräkning (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). 

De tillverkningsritningar som beställs av de utländska konsulterna granskas av projektledare 

i Sverige hos Företag 1 (personlig kommunikation, 2019-04-25). De belyser att granskningar 

görs även på samma sätt som om ritningar kommer från en svensk konsult. Granskning 

brukar ske i form av att tillverkningsritningar bläddras igenom för att motverka att problem 

uppstår i fabriken. Vid granskning brukar en överblick av hur lasterna angriper göras för att 

undersöka om dessa är rimliga samt gör konsulterna i Indien även egenkontroller innan de 

skickar ritningar till Sverige. Egenkontrollsdokument används i båda länderna och detta 

kontrolldokument består av en checklista som tar upp olika delar som bör kontrolleras vid 

framställning av konstruktionshandlingar av exempelvis ett betongelement. Företag 1 gör 

även stickprovskontroller, dessa sker på likartat sätt oberoende om det är en svensk eller 

utländsk konsults ritningar. Företag 1 står även alltid som ansvarig på alla handlingar som 

Indien konstruerar och som skickas till kund. 

Hos Företag 2 är det projekteringsledaren som utför stickprovskontrollerna där 

egenkontroller och granskning har skett i Polen innan handlingarna skickas till den svenska 

projekteringsledaren (personlig kommunikation, 2019-04-29). Dessa stickprovskontroller 

utförs striktare i början på en nyanställd projektör och avtar sedan under tidens gång då 

projektörerna har kommit in i arbetet. Företag 2 använder checklistor som Företag 1 samt 

har Företag 2 ett eget kvalitetssystem uppbyggd för granskning där kontroller och 

granskningar sker på samma sätt oavsett vart handlingarna är konstruerade. Hos Företag 2 

har konstruktionschefen på de kontor som har direkt samarbete med Polen ansvar för de 

handlingar som utförds av projektörerna i Polen. Företag 2 belyser även att det är viktigt att 

säkerställa att de företag som anlitas har egengranskningar av kvalité samt kontroller 

eftersom det finns krav på detta i EKS 10 samt i den kommande EKS 11. 

Företag 4 förklarar att konstruktionshandlingarna granskades av projektledare i Sverige och 

att detta skedde som de tidigare företagen nämnt på samma sätt oberoende om handlingarna 

var utfärdade i Sverige eller i Indien (personlig kommunikation, 2019-04-25). Det var den 

svenska uppdragsledaren som stod som ansvarig på handlingarna när 
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konstruktionsdokumenten stämplades om till bygghandlingar i Sverige och skickades till 

kund. 

Hos Företag 3 är det den uppdragsansvarige som granskar handlingarna som kommer till 

Sverige (personlig kommunikation, 2019-05-07). Dessa handlingar granskas även i Ungern 

innan utskick till Sverige och varje projektör i Ungern har checklistor som de ska följa. 

Uppdragsansvarige granskar för att undersöka att byggnaden håller vid transport och på 

plats. Där granskning sker om konstruktören har beräknat rätt, om lasterna har uppfattats 

rätt och att armering är korrekt enligt beräkningarna. Den intervjuade personen menar på att 

andra uppdragsansvariga inom företaget granskar på ett annat sätt än intervjupersonen själv. 

Utmaningen är att hitta rätt nivå på granskningen för både Sverige och Ungern. Hos Företag 

3 är Ungern inte ansvariga för några ritningar utan utåt sätt är det Företag 3 som har 

konstruerat dessa och är ansvariga. 

5.2.5 Kommunikationens påverkan på samarbetet 

Daglig kontakt via Skype och mejl sker mellan Företag 1 och den indiska gruppen, där 

kommunikationssvårigheter precis som med vilket annat företag som helst uppkommer till 

följd av att människor tolkar ritningar och instruktioner på olika sätt (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Om tolkningsfrågor uppkommer ringer den indiska gruppen 

till Sverige för att reda ut frågetecken. Under den tid som samarbetet skett har Företag 1 

inhämtat kunskap om hur viktigt det är med tydliga riktlinjer och god struktur i projekten 

samt vara extra tydlig om ändringar sker. Företag 2 kommunicerar främst via videomöten 

med hjälp av programmet Yammer och använder gemensamma servrar så att alla som är 

involverade i projektet erhålls aktuella dokument och handlingar (personlig kommunikation, 

2019-04-29). Att alla kan ta del av likartad information underlättar och under videomötena 

förs anteckningar som sedan går att återfinna på de gemensamma servrarna. Att bygga upp 

en god kommunikation och strategi tar tid, vilket Företag 2 belyser. Från början var mejl, 

telefon och besök de vanligast förekommande metoderna för kommunikation, dock har 

utvecklingen av videosamtal underlättat oerhört. Anledningen är att vid dessa möten 

upptäcks det lättare om någon inte förstår vad som diskuteras genom personens 

ansiktsuttryck, något som annars kan vara svårt att identifiera vid endast mejlkontakt. 

Precis som för Företag 1 sker kommunikationen mellan Företag 3 och projektörerna i 

Ungern främst via Skype och mejl (personlig kommunikation, 2019-05-07). Ett fåtal gånger 

sker kommunikation via telefon samt sker besök i Ungern omkring tre gånger per år för att 

följa upp projekt och gå igenom aktuell information. Största utmaningen vid samarbete med 

utländska aktörer är just kommunikationen där det är viktigt att projektörerna i utlandet 

förstår vad företaget i Sverige efterfrågar samt är det viktigt att återkopplingen fungerar så 

att projektörerna får uppfattning om vad som är bra eller mindre bra. Generellt uppfattas 

kommunikation på lång distans som en svårighet uppger Företag 3 och ju fler som är 

inblandade desto mer missförstånd kan uppstå. De menar även att det kan ske 

kommunikationsmissar inom företaget i Sverige som i sin ur kan leda till förvirring hos det 

utländska företaget då de får olika information beroende på vem de har talat med. 
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Gällande Företag 4 skedde kontakten med Indien främst via mejl och telefon samt gjordes 

besök från Indien på det svenska kontoret ungefär varannan månad (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Med anledning av att informationen som utbyttes mellan 

Sverige och Indien var tvunget att gå via chefen för det indiska företaget upplevdes det som 

svårt att veta om konstruktören som skulle utforma de handlingar som beställdes hade 

förstått direktiven korrekt. Det uppkom en slags trestegskommunikation där missförstånd 

lätt kunde uppstå. Företag 3 har direktkontakt med projektörerna och den intervjuade 

personen menar att de kan välja vem de vill kontakta beroende på fråga och vem som kan ge 

snabbast svar. De har ingen bestämd struktur i sin kommunikation. Innan samarbetet 

inleddes med den utländska arbetskraften var det inget av de intervjuade företagen som hade 

tagit fram någon kommunikationsplan, dock har Företag 1 och 2 bearbetat fram en 

arbetsplan som utvecklas i takt med samarbetets fortskridande. 

Inget av de intervjuade företagen har upplevt några betydande problem gällande att de 

utländska samarbetsparterna har ett annat modersmål. Gällande Företag 3 kan det vara 

fördelaktigt att den person i Sverige som har den huvudsakliga kontakten även pratar 

flytande ungerska, men kommunikationen är bra med de utländska aktörerna även om det 

engelska språket används. (personlig kommunikation, 2019-05-07). Engelska är även det 

språk som används för kommunikation mellan parterna hos Företag 1 och 4 där de anser att 

indierna är mycket duktiga på att behärska språket (personlig kommunikation, 2019-04-25). 

Företag 2 menar att språket har påverkat kommunikationen så till vida att det är lättare att 

nyansera saker och ting på sitt modersmål och därav kan det bli svårare att förmedla tydlig 

information på engelska (personlig kommunikation, 2019-04-29). Inledningsvis i samarbetet 

var det främst facktermerna som Företag 1 upplevde svåra att kommunicera kring men 

precis som Företag 2 säger lär sig de anställda både i Sverige och utomlands dessa termer 

relativt snabbt både på svenska, engelska och på det utländska modersmålet (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Skulle fel term komma att användas kan detta resultera i fel i 

handlingarna och därav är det fördelaktigt att den indiska grupp som Företag 1 samarbetar 

med vill få det som sagts muntligt bekräftat via mejl, där mejlen är det största gemensamma 

dokumentationsverktyg som används inom samarbetet. För polackerna som Företag 2 

samarbetar med underlättar det att tekniska standarder är på engelska och benämningarna 

samt förkortningarna är detsamma oberoende av i vilket land arbetet ska utföras (personlig 

kommunikation, 2019-04-29). 

När ett nytt projekt inleds förklarar Företag 1 att ett startmöte alltid hålls tillsammans med 

kund där gruppen i Indien senare kontaktas för att förmedla all information som de behöver 

(personlig kommunikation, 2019-04-25). I samband med att gruppen i Indien kontaktas 

finns även ett dokument med frågeställningar i standardform kopplat till det aktuella 

projektet, detta dokument skickas en vecka innan ett startmöte med de indiska kollegerna 

hålls. Under startmötet med den indiska gruppen tas frågeställningar upp och under mötet 

skrivs alltid anteckningar av de indiska kollegerna för att komma ihåg eventuella frågor som 

behöver besvaras vid senare tillfälle eller diskuteras med kund. När det kommer till större 

skillnader påpekar både Företag 1 och 2 att det är bland annat kundkontakten som är 

annorlunda. Projektörerna i Indien har aldrig någon kundkontakt utan det är Företag 1 som 

får översätta text till kund och tvärtom. Företag 2 menar att om det hade funnits tillgång till 
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en svensktalande polack hade kommunikationen då kunnat skett direkt till kund från det 

polska kontoret och information hade då inte behövts förmedlas genom de svenska kontoren 

för att nå den slutgiltiga kunden (personlig kommunikation, 2019-04-29). De beskriver att 

kommunikationen till Polen oftast sker direkt till projekteringsledaren och det är till den 

personen som fabriken eller byggarbetsplatsen tar kontakt med förts. Fabriken kan ibland 

även ta kontakt med projektörerna direkt beroende på typ av frågor och hur bra dessa 

personer är på engelska. 

Företag 4 förklarar även att kommunikationen och arbetssättet var det svåraste i samarbetet 

då Indien jobbar annorlunda än Sverige, de har en striktare hierarki med en annan 

ledningsstruktur där det är tydligt vem som är chef (personlig kommunikation, 2019-04-25). 

Vidare har de en helt annorlunda organisationsuppbyggnad än i Sverige och alla projektörer 

har inte tillgång till mejl vilket försvårar samarbetet. Företag 2 förklarar att de kulturella 

skillnaderna påverkar på så sätt att polackerna tänker på ett annat sätt än vi i Sverige och där 

de hierarkiska skillnaderna är tydliga då vi har ett mer öppet klimat i Sverige än i Polen 

(personlig kommunikation, 2019-04-29). Att lära sig varandras kulturer påpekar Företag 2 

som mycket viktigt för att erhålla ett bättre samarbete, detta med anledning av att de största 

utmaningarna med att anlita utländsk arbetskraft ses i form av de hierarkiska och kulturella 

skillnaderna på arbetsplatserna. 

Att se saker på likartat sätt och ha liknande resonemang kring problem förklarar Företag 3 

som viktiga faktorer för att samarbetet ska fungera och vara tidseffektivt (personlig 

kommunikation, 2019-05-07). Företag 1 påpekar ytterligare en skillnad som kopplas till den 

tidigare nämnda hierarkin vilket är att chefer i Indien är annorlunda än i Sverige då de inte är 

involverade i projekt på samma sätt som här (personlig kommunikation, 2019-04-25). Vid 

uppstarten av samarbetet med Indien var det viktigt för Företag 1 att kunna kommunicera 

via Skype, dock var det inte alla som hade tillgång till programmet eller internet och då blir 

det svårt att rätt information når mottagaren när den behöver gå via en annan person. 

Genom åren har detta utvecklats och idag har en mer direktkontakt via Skype erhållits där en 

öppen kommunikation är målet och att alla ska våga ställa frågor om osäkerheter 

uppkommer under projektens gång. I det vardagliga arbetet är dessa hierarkiska skillnader 

inget som upplevs påverka samarbetet menar Företag 1. Indien har sina egna projektledare 

som har direkt inblick i sina projekt och vet hur processen går till och det är med dessa som 

kommunikationen sker med. 

Med anledning av att det är en egen grupp från Indien som endast arbetar tillsammans med 

Företag 1 upplevs de kulturella skillnaderna numera blivit mindre, något som speglar sig i 

det långsiktiga samarbete som ligger till grund (personlig kommunikation, 2019-04-25). För 

att fortsätta utveckla kommunikationen och förståelsen åker företaget i Sverige några gånger 

per år ner till Indien för att diskutera om det finns några problem som bör tas upp och för att 

studera arbetssättet, vidare har företagen även veckomöten varje måndag för fortlöpande 

avstämning. Genom åren har kommunikationen förbättrats och har idag utvecklats till att 

fungera utan några större betydande konsekvenser. 

På liknande sätt dock avseende hierarki, upplever Företag 3 att företaget i Ungern har 

påverkats mycket av det svenska arbetssättet och därmed upplevs inga större hierarkiska 
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eller kulturella skillnader (personlig kommunikation, 2019-05-07). Vidare påpekar de att 

genom besök hos de utländska samarbetspartnerna för att skapa en bättre förståelse för 

varandra kan kommunikationen gynnas. 

Företag 4 har som tidigare nämnts avslutat sitt samarbete med Indien, men om ett liknande 

samarbete skulle inledas i framtiden anses det som mest fördelaktigt om en person från 

Sverige permanent befann sig i Indien för att underlätta kommunikationen (personlig 

kommunikation, 2019-04-25). Förhoppningen vore då att kunna ha en direkt 

kommunikation med projektören och inte behöva ta diskussioner och funderingar via chefen. 

De menar även att vid ett nytt samarbete i utlandet hade fokus legat på att finna ett företag 

med en liknande organisation som i Sverige och även ligger geografiskt närmare. Detta 

samarbete skulle i sådant fall planeras långsiktigt med ett kontinuerligt samarbete. 

5.2.6 Sammanställning av intervjuer 

Under denna rubrik redovisas en sammanställning av resultaten från intervjuerna nedan i 

Tabell 2. Där även information om de intervjuade personernas arbetstitel, antal arbetade år i 

byggbranschen och längd på samarbete samt till vilket land som samarbetet sker redovisas. 

Sammanställning i figuren är uppdelad i samma kategorier som de tidigare nämnda rubriker 

under detta resultat och i sammanställningen redovisas de viktigaste punkterna som 

uppkommit under intervjuerna. 

Tabell 2. Sammanställning av intervjuresultatet 

Kategori/ 
ämne 

Företag 1 Företag 2 Företag 3 Företag 4 

Titel Konstruktions-
chef 
Konstruktör/ 
Projektledare 
 

Teknisk Chef 
 

Uppdrags- 
ansvarig 
 

Teknikchef/ 
Uppdrags-
ansvarig 
 

År i branschen  32 år                                  
5 år 
 

30 år  
 

Ca 30 år 
 

39 år 
 

Land som 
anlitas  

Indien 
 

Polen 
 

Ungern 
 

Indien 
 

Längd på 
samarbetet  

9 år 8 år 
 

8 år 
 

3 år 
 

Tjänster som 
beställs  

Projektering av 
betongbjälklag 
och 
betongväggar. 
 

Projektering av 
prefabricerade 
element. 
 

Projektering av 
plattbärlag och 
skalväggar. 
 

Konstruktions-
tjänster: 
projektering 
inom allmän 
konstruktion 
för bostäder. 
 

Urvals-
processen & 
kvalifikationer  

Utländska 
företaget ska 
ha erfarenhet 
av att 
samarbeta 

Samsyn är 
viktigt att 
tänka på i 
urvals-
processen då 

Viktigt att ha 
ett samarbete 
med någon 
som förstår 
processen och 

Ha tidigare 
erfarenhet 
med att arbeta 
med svenska 
företag och 
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med svenska 
eller andra 
nordiska 
företag samt 
vikten av att 
tänka 
långsiktigt och 
rätt kompetens 
belyses som 
viktiga 
faktorer.              
 

människor 
med olika 
kulturella 
bakgrunder 
tolkar saker på 
olika sätt. 
 

förstår vad 
som 
efterfrågas av 
den svenska 
aktören. 
Utbildningen 
är viktig i 
förhållande till 
vad som ska 
beställas.  
 

kunna svenska 
normer samt 
förstå vår 
organisation 
samt ha 
direktkontakt 
med 
konsulterna 
anses vara 
viktiga 
aspekter. 
 

Kostnads-
reducering 

Syftet med 
samarbetet var 
inte ur ett 
ekonomiskt 
perspektiv 
utan 
anledningen 
var istället 
resurssökande 
för att gå till 
mötes den 
efterfrågan 
som finns på 
marknaden. 
Dock har 
avstämning 
skett gällande 
de kostnader 
som uppstår 
under 
samarbetets 
gång. 
 

Reduktion av 
kostnader var 
ej drivande för 
Företag 2 utan 
det var 
sökande efter 
resurser för att 
säkerställa en 
produktion i 
takt med 
efterfrågan. 
 

Samarbetet 
startade för att 
få ner 
konsumtions-
kostnaden av 
plattbärlag 
tack vare lägre 
timpriser i 
Ungern. Detta 
bidrog till att 
uppförandet av 
handlingar till 
plattbärlag 
blev lönsamt 
för Företag 3. 
 

Kostnads-
reducera var 
målet, där 
förhoppningen 
var att gå med 
vinst. Dock 
granskades 
endast 
timpriset 
innan 
samarbetet 
startade, men 
kostnader 
tillkom för 
granskning, 
fler 
konsulttimmar 
och problem 
med 
kommunika-
tionen samt 
extra tid att 
leda de 
utländska 
aktörerna. 
 

Resurs & 
konkurrens  

Det saknas 
resurser och 
kompetens i 
Sverige, därav 
söks dessa i 
Indien för att 
kunna utveckla 
företaget. 
 

Svårt att hitta 
rätt resurser i 
Sverige och 
därav söks 
dessa i Polen 
där det är 
lättare att 
finna den 
kompetensen 
som behövs. 
 

Företag 3 
startade inte 
samarbetet på 
grund av 
resursbrist i 
Sverige istället 
var det en 
kostnadsfråga. 
 

Samarbetet 
startade inte 
på grund av 
resursbrist 
utan endast ur 
ett ekonomiskt 
perspektiv som 
skulle leda till 
ökad 
konkurrens-
kraft på 
marknaden. 
 

Teknisk kvalité Mycket god 
teknisk kvalité 
i Indien till 
följd av att 
Företag 1 givit 

Polska 
projektörer 
har hög 
teknisk 
utbildnings-

Kvalitén kan 
vara ojämn i 
Ungern menar 
Företag 3 men 
den är 

Indierna hade 
god teknisk 
kvalité och 
hade även 
bättre kvalité 
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tydliga direktiv 
på utformning 
som är lätt att 
efterlikna. Där 
de svenska 
kraven 
uppfylldes och 
byggregler 
följdes. 
Granskning av 
handlingar 
sker av 
projektledare i 
Sverige där 
kontroll av 
tillverknings-
ritningar görs 
för att undvika 
problem i 
fabrik. 
Egenkontroller 
görs i Indien 
för att 
förebygga fel. 
Vidare görs 
stickprovs-
kontroller i 
Sverige. 
 

nivå och 
uppfyller de 
tekniska krav 
som finns i 
Sverige. 
Utbildning har 
getts för att 
skapa 
förståelse för 
de krav och 
riktlinjer som 
ställs. 
Egenkontroller 
och 
granskning 
sker i Polen 
innan de 
granskas av 
projekterings-
ledaren i 
Sverige. 
Checklistor 
används vid 
kontroller 
samt sker 
stickprovs-
kontroller 
inom 
företaget. 
Företag 2 har 
även ett eget 
kvalitets-
system som är 
uppbyggt för 
granskning. 
 

tillräckligt bra 
för att 
samarbetet ska 
bli lönsamt. De 
ungerska 
projektörerna 
har fått 
upplärning om 
beräkningar 
och EKS 10 
och följer de 
svenska 
byggnormerna 
och uppnår de 
krav som 
Företag 3 
ställer. De 
brister som 
finns 
korrigeras i 
granskningen 
av uppdrags-
ansvarig i 
Sverige. 
 

på sina 
handlingar än 
många svenska 
konsulter. 
Svenska 
kraven 
uppnåddes och 
EKS 10 följdes. 
Liknande 
programvaror 
användes i 
Indien och 
granskning av 
handlingarna 
skedde i 
Sverige innan 
utskick. 
 

Kommunikation  Skype och mejl 
används 
dagligen och 
engelska 
används som 
kommunika-
tionsspråk, 
något som 
indierna 
behärskar bra. 
Långsiktigt 
samarbete är 
viktigt för att 
utveckla en 
god 
kommunika-
tion där tydliga 
riktlinjer finns 
samt tydlighet 
vid ändringar. 

Kommunika-
tion sker 
främst via 
videosamtal 
och 
gemensamma 
servrar för att 
alla 
involverade i 
projektet ska 
ha tillgång till 
samma 
information. 
Företag 2 
påpekar vissa 
språkliga 
problem i form 
av svårigheter 
att nyansera 
information på 

Kommunika-
tionen mellan 
företagen sker 
främst via 
Skype och 
mejl. Telefon 
används vid 
fåtal tillfällen 
och besök görs 
i Ungern 
ungefär tre 
gånger per år. 
Kommunika-
tion på lång 
distans kan 
vara 
utmanande då 
det är svårare 
att få 
uppfattning 

Mejl och 
telefon 
användes 
dagligen och 
besök skedde 
varannan 
månad.  
Kommunika-
tionen 
fungerade inte 
bra pga. 
hierarkin i 
Indien men 
inga kulturella 
skillnader 
kunde 
upptäckas. 
Kommunika-
tionen skedde 
på engelska 
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5.3 Analys av resultatet 

Resultatet från föregående rubrik kommer nedan att analyseras tillsammans med relevant 

information från litteraturstudien. Inledande görs en analys av vilka kvalifikationer och 

aspekter som är viktiga att ha i åtanke vid ett samarbete med utländsk partner som 

analyseras med hjälp av bland annat Hätönen & Eriksson (2009). Vidare i analysen av 

resultatet berörs kostnad och konkurrens för att sedan avslutas med kvalité och 

kommunikation. 

5.3.1 Kvalifikationer och urvalsprocess 

När ett företag visar intresse av att finna en samarbetspartner utomlands finns flertalet 

aspekter som är viktiga att koppla till urvalsprocessen och kvalifikationer som bör uppnås. 

Att välja ett land som tidigare har utövat samarbeten i Sverige eller övriga nordiska länder är 

något som både Företag 1 och 4 ser som avgörande i urvalsprocessen för att på så sätt 

undvika en längre startsträcka. Detta kan kopplas samman med studien gjord av Hätönen & 

Eriksson (2009) som belyser vikten av att utreda vilka länder som erbjuder de bästa 

möjligheterna utifrån bland annat kostnad och kommunikation. Gällande just ämnet 

kommunikation som författarna anser som viktigt, kopplar även Företag 2 till detta område 

genom att förklara hur viktigt det är att vara medveten om att människor med olika 

kulturella bakgrunder tolkar saker på olika sätt och att samsyn därmed är en viktig faktor i 

urvalsprocessen. 

5.3.2 Kostnad, resurs och konkurrens 

Nödvändigtvis behöver inte konkurrens genom kostnader vara den stora drivkraften utan 

den huvudsakliga anledningen till att medelstora och stora företag söker arbetskraft 

utomlands är till följd av sökande efter resurser för att bibehålla företagets konkurrenskraft 

Den tekniska 
kvalitén 
påverkades 
inte av 
kommunika-
tions-
svårigheter. 
 

ett annat språk 
än sitt 
modersmål. 
Företaget 
belyser att 
kommunika-
tions-
svårigheter 
inte påverkar 
den tekniska 
kvalitén. 
 

om den andra 
personen har 
förstått 
informationen 
korrekt. Med 
anledning av 
att den som 
har den 
huvudsakliga 
kontakten 
pratar 
ungerska, kan 
det bidra till 
att färre 
kommunika-
tionsmissar 
uppstår. 
 

vilket 
fungerade bra 
samt 
påverkades 
inte den 
tekniska 
kvalitén på 
grund av 
kommunika-
tions-
svårigheter.  
För att 
förbättra 
kommunika-
tionen bör en 
från Sverige 
sitta 
permanent i 
Indien. 
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(Roza et al., 2011). Av just denna anledning har både Företag 1 och 2 utökat sitt sökande av 

resurser till utlandet som följd av den brist på kompetens av ingenjörer som finns inom 

byggbranschen i Sverige. I studien utförd av Manning et al. (2008) belyses denna brist på 

ingenjörer i många industriländer, vilket har lett till en ökning av offshored outsourcing, 

detta just för att säkerställa företagens utveckling som lyfts fram både av författaren och de 

två intervjuade företagen. Till följd av att intresset att skaffa sig utbildning inom 

ingenjörsbranschen i utvecklande länder är stort kan dessa länder därmed erbjuda en hög 

grad kvalificerade ingenjörer, något som är av intresse för företag placerade i 

industriländerna, där de intervjuade företagen finns inkluderade. 

Den kostnadsreducerande drivkraften inom offshoring är i många fall drivande i form av 

konkurrensfördelar och det var främst av denna anledning som Företag 4 blev intresserade 

av metoden. I sin artikel påpekar Cerruti (2008) att de två främsta anledningarna till att 

kostnader kan reduceras med utländsk arbetskraft är till följd av effektiviteten kan 

intensifieras eller att timkostnaderna är lägre. Det var till följd av bland annat de lägre 

timkostnaderna som Företag 3 valde att påbörja samarbetet med Ungern. Detta var även 

drivkraften för Företag 4, dock resulterade samarbetet mellan det intervjuade företaget och 

det indiska inte i den från början tänkta vinsten. Orsaken bakom detta var precis som 

Messner (2008) framhäver att det inte endast går att studera timpriserna, utan helheten 

måste studeras med diverse påverkande faktorer inkluderade. I den statistik som författaren 

presenterar är det många som anser att mer än tio procents besparing av ingenjörskostnader 

kan göras genom att anlita från utlandet. Dock visar även statistiken att kostnaderna blir 

desamma om det totala projektet studeras, något som Företag 4 kunde konstatera då trots de 

lägre timpriserna som nästan var hälften av de svenska, resulterade samarbetet 

kostnadsmässigt vara likvärdigt med det arbete som utförs av en svensk konsult. 

Genom att ett samarbete mellan företag från olika länder inleds skapas ett utbyte av kunskap 

och erfarenheter, där Företag 1 belyser att en långsiktig samarbetsprocess är viktig för att 

erhålla ett konkurrensstarkt företag där nya kunskaper byts mellan parterna i form av bland 

annat programvaror och besök hos varandra. Den lärdomsprocess som bildas genom 

internationella utbyten är en viktig del för de erfarenheter som ytterligare behöver skapas för 

att utveckla strategin att tillämpa utländsk arbetskraft, där ett konkurrenskraftigt företag 

beskrivs vara resultatet av ett effektivt lärande (Jensen, 2009). Därav är det viktigt att 

fortsätta utbyta kunskaper och lära av varandra genom besök på respektive arbetsplats, något 

som Företag 2 är inne på när de belyser vikten av att lära sig varandras kulturer. 

5.3.3 Kvalité 

Kvalité är en viktig aspekt som bidrar till ett företags utveckling och i den tidigare 

litteraturstudien förklarade Palm (2005) att normer, krav och anvisningar som projektören 

är skyldig att följa inte alltid följs och detta bidrar till vanliga fel i projekteringsskedet. Där de 

även belyste att brist på erfarenhet, tid och pengar också kan bidra till fel i projekteringen. En 

del av detta nämnde Företag 1 i intervjun där projektörerna i Sverige behöver rätt kompetens 

att leda och hjälpa de utländska aktörerna samt om de ställer tydliga krav bidrar det till att 

mer korrekta handlingar genomförs. Även alla de fyra intervjuade företagen nämnde att de 
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normer och byggregler som finns i Sverige tillämpades bra av de utländska aktörerna och det 

rådde ingen brist på kvalitén på handlingarna på grund av okunskap i dessa krav och 

byggregler. Detta genererar till att alla parter i denna studie är inne på samma spår att om 

normer, anvisningar och krav följs uppnås rätt teknisk kvalité på de handlingar som beställs. 

Wallin (2004) nämner att en mer omfattande projektering minskar fel och brister samt att 

det är lönsammare med en noggrannare redovisning på ritningar. Om den tekniska kvalitén 

ökar så minskar felen på ritningar. Detta arbetade både Företag 2 och 3 med, där de utförde 

gedigna utbildningar vid samarbetets start och har kunskapsbyten under samarbetets gång 

för att minimera fel samt öka den tekniska kvalitén och de anställdas kunskaper. Företag 1 

arbetar även med att uppdatera personalen snabbt när nya programvaror kommer för att 

bibehålla bra kvalité på handlingarna samt används mallar för att uppnå rätt kvalité på 

handlingarna. Alla dessa tre företag har även omfattande projekteringar med krav, 

noggranna kontroller, riktlinjer och granskningar samt stickprovskontroller. 

För att stärka konstruktionshandlingarnas trovärdighet behövs dessa granskas av en 

oberoende person berättar Serverinson (2009). Alla företagen i detta examensarbete har 

förklarat att de genomför granskningar av en oberoende person som sitter i Sverige när 

handlingarna utförs av den externa projektören. Detta belyser även avdelning A. 25 § i EKS 

(BFS 2015:6) och att syftet med kontroller är att eliminera stora fel. Företag 1, 2 och 3 

använder sig också av egenkontrollsdokument som projektörerna i det utländska företaget 

för att kontrollera sina egna handlingar innan de skickas till granskning i Sverige. Detta tar 

även Boverket (2019-02-12) upp att en dimensioneringskontroll bör genomföras innan 

bygghandlingar lämnar konstruktören till produktion. 

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin (2009) belyser att ett kvalitetssystem säkrar att rätt 

kvalité uppfylls på de handlingar som beställs och ett sådant system har berörts i arbetets 

dokumentanalys. Vilket är ett liknande system som Företag 1, 2 och 3 har där granskning 

sker med egenkontrollsdokument. 

5.3.4 Kommunikation 

Kommunikation är viktigt för att en organisation ska fungera och för att företaget ska kunna 

utvecklas, där kommunikation bidrar till samordning och lärande inom företag (Heide et al., 

2012). Grunden till en organisation är uppbyggd genom kommunikation och om denna 

brister kan organisationen bli lidande. Alla företag kan ha kommunikationssvårigheter med 

andra företag och Företag 1 menar att det inte spelar någon roll om det sker med ett svenskt 

eller utländskt företag utan det handlar mer om hur vi människor tolkar saker. Om rätt 

kommunikationsmetod används kan missförstånd minimeras menar Företag 2. Där 

videomöten har ansetts vara en bra metod för att förstå att den andre parten tolkar en fråga 

eller ett problem på rätt sätt och förstår vad som diskuteras. Medan vid Företag 4 användes 

främst mejl och telefonkontakt vilket då lede till att det var svårare att se om den andre 

parten hade förstått. Även gick kommunikationen alltid via någon annan och direktkontakt 

skedde inte vilket lede till kommunikationsproblem mellan organisationerna som i sin tur 

inte bidrog till någon utveckling av samarbetet utan ett avslut. Heide et al. (2012) belyser för 

att skapa dialoger och fatta beslut i arbetslivet behövs en bra kommunikation, vilket leder till 
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utveckling av samarbetet. I denna fråga anser Företag 3 det som viktigt att vardera företag 

har en vilja till att förstå varandra för att på så sätt uppnå en god kommunikation. 

Andra organisationsuppbyggnader kan bidra till kulturkrockar och svårigheter för 

arbetstagare menar Öberg (2007) där instruktioner och information är bristfälliga. Att ha 

tydliga instruktioner och direktiv har Företag 1 varit noga med från början för att skapa en 

bra dialog mellan företagen och minska på kommunikationsproblem. Kulturella skillnader 

mellan olika parter kan även leda till missförstånd beroende på tankemönster och 

beteendemönster etc. (Allwood 1985). Där Företag 2 upptäckte dessa olikheter i samarbetets 

start men efter att ha lärt sig de polska projektörernas kultur har detta lett till ett gott 

samarbete. Precis som Gustafsson och Hansson (2015) belyste att bland annat om vi läser på 

om det andra personens kultur kommer detta bidra till en lättare förståelse för dess kultur. 
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 DISKUSSION 

Arbetet har genererat i ett brett resultat inom de fyra angivna områdena som vidare under 

kommande rubriker diskuteras. Inledningsvis förs en diskussion kring kvalifikationer som 

anses vara viktiga hos ett utländskt företag samt hur urvalsprocessen går till. Sedan 

diskuteras kostnad, resurs och konkurrens och på vilket sätt som offshoring kan vara 

fördelaktigt inom de två ämnena. Ytterligare förs en diskussion kring hur rätt kvalité ska 

uppnås och vilka metoder som är viktiga att använda för att erhålla rätt teknisk kvalité till 

kund. Avslutningsvis berörs ämnet kommunikation som ofta benämns som den största 

svårigheten gällande samarbeten på lång distans. 

6.1 Kvalifikationer och urvalsprocess 

Som företag är det relevant att ha god inblick över vilka kvalifikationer som bör ställas på ett 

företag i utlandet när ett samarbete är tänkt att inledas. Några punkter som kan vara bra att 

reflektera över kan kopplas till Figur 1 i litteraturstudien som handlar om att företag 

inledningsvis ska fundera över vilka typer av tjänster eller produkter som ska placeras 

utomlands och till vilken utsträckning det ska ske. Sedan bör även fundering ske kring i vilket 

land det bäst lämpar sig att placera tjänsten eller produkten i, där det under intervjuerna 

kommit fram till att det är bäst att anlita från länder som kan erbjuda företag som tidigare 

arbetat i svenska eller nordiska projekt. Därmed kan uppstarten av samarbetet gå snabbare 

och företaget i utlandet vet då hur arbetsgången fungerar i Sverige, vilket bidrar till ett 

effektivare samarbete. Med anledning av att det land som offshoring sker till på ett eller 

annat sätt påverkar samarbetet, till följd av kulturella skillnader och olika arbetssätt, är det 

fördelaktigt att välja ett land med liknande värderingar eller åtminstone en samarbetspartner 

som är öppen för lärdom av det svenska företagets kultur och organisation. Varför 

samarbetet inleds är också viktigt att reflektera över för att finna den bästa lösningen. Hur 

samarbetet ska gå till är också en relevant fråga som under samarbetets gång utvecklas vidare 

och förbättras i takt med att ytterligare erfarenheter skapas. 

6.2 Kostnad, resurs och konkurrens 

För att företag fortsatt ska stå konkurrenskraftiga och anpassa sig efter den skiftande 

marknaden kan det vara avgörande att förändra strategin, där offshoring kan vara en lösning 

för företagets fortsatta utveckling. Den litteratur som finns inom ämnet tillsammans med det 

resultat som framkommit under genomförda intervjuer visar att offshoring av tjänster inom 

byggbranschen troligtvis kommer fortsätta att utvecklas i framtiden. Att just 

konstruktionsbranschen och byggbranschen i sin helhet lämpas väl till att söka arbetskraft 

från utlandet kan bero på att den typen av projekt som genomförs ofta är stora och 

komplicerade och kräver därmed många områden som måste bemannas, där denna 

bemanning med resurser kan inhämtas från utlandet med lägre timpriser. 

För att uppnå lönsamhet och ett framgångsrikt samarbete är det mycket viktigt att veta hur 

arbetsgången ska ske samt hur detta samarbete ska vara uppbyggt. Genom de intervjuer som 

har genomförts har det uppmärksammats hur viktigt det är att se det utländska företaget som 

något inom det egna och arbeta fram en långsiktig strategi för att öka konkurrensen, både 

genom tillgång på resurser för att följa branschens utveckling samt kostnadsmässiga fördelar 
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med bland annat billigare arbetskraft. Vidare har det uppmärksammats att utveckla ett 

samarbete kring något som är mindre lönsamt att utföra i Sverige och istället placera 

projekteringen utomlands för att pressa ned priserna och på så sätt leverera produkterna till 

fördelaktigare priser hemma i Sverige har visat sig vara en bra strategi. Om konjunkturen i 

Sverige skulle svikta och medföra att arbetskraft måste avvecklas för att spara in pengar till 

följd av en lägre efterfrågan, kan det vara fördelaktigt för det inhemska företaget att ha 

arbetskraft placerad i utlandet. Detta på grund av att den utländska arbetskraften då kan dras 

in utan att påverka arbetstagarna i Sverige, därav är det även viktigt att ha god kompetens 

kvar i Sverige för att inte riskera brister i kvalité. 

Att ha denna erfarenhet kvar i Sverige bland de svenska projektörerna och projektledarna är 

något som har diskuterats under intervjuerna med tre av företagen för att kunna styra och 

utveckla samarbetet till det bättre för att bibehålla god kvalité till kund. I litteraturen har det 

lyfts fram att en konsekvens av att anlita arbetskraft utomlands kan bli att erfarenheten 

istället återfinns utomlands och att de nationella nyutexaminerade arbetstagarna i Sverige då 

inte får den rätta erfarenheten i yrkeslivet vilket då försämrar branschen i Sverige. Detta är 

något som samtliga tre företag arbetar med att förhindra genom att aktivt arbeta med att 

bibehålla erfarenhet i Sverige och där även ett av företagen lyfter fram hur viktigt det är att 

nyutexaminerade inte kastas ut i projekt utan får en bra uppstart med handledning. Som 

tidigare nämnt är det angeläget att erfarenhet återfinns i Sverige dock är det minst lika viktigt 

att rätt erfarenheter finns hos den utländska arbetskraften där rätt utbildningsbakgrund 

motsvarar det arbete som ska utföras. 

Om ett företag planerar att starta ett samarbete med ett internationellt företag för att tjäna 

pengar och gå med vinst behöver det företaget se över helheten. När konstruktionshandlingar 

beställs går det inte att bara fokusera på de billigare timpriserna som finns i utlandet utan vid 

beräkning behövs granskningstimmar, timmar att leda de utländska aktörerna ifrån Sverige 

och kommunikationssvårigheter beaktas. Därav är det viktigt att fokusera på hela kostnaden 

och tänka på ett långsiktigt samarbete för att det ska bli lönsamt i slutändan. 

6.3 Kvalité 

Ett utländskt företag som konstruerar handlingar till ett svenskt företag behöver förhålla sig 

till svenska krav och normer samt till de krav och riktlinjer som beställaren kräver för att 

uppnå rätt kvalité på handlingarna. Efter den intervjustudie som gjorts kan det konstateras 

att konstruktionshandlingarna från de globala samarbetspartnerna uppnår för det mesta en 

god kvalité och att de utländska projektörerna förhåller sig väl till de riktlinjer och krav som 

ställs. För att kunna uppfylla den kvalitén som ställs ligger ansvaret hos det svenska företaget 

som måste ge tydliga ramar och riktlinjer samt utbilda de utländska arbetstagarna inom 

dessa krav och normer. Vidare har det visat sig att de utländska projektörerna har bra 

utbildningsbakgrunder och goda kompetenser för att utföra de arbete som beställs där även 

kunskapsutbyten sker tillbaka till de svenska projektörerna. Att ett utbyte av kunskaper sker 

är positivt för den svenska byggbranschen då lärdomar från andra sätt att arbeta fås och leder 

till bra förutsättningar för att samarbetet ska bli framgångsrikt och generera i en hög 

kvalitetsnivå. 
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Granskningsprocessen är även viktig för att uppnå rätt kvalité på konstruktionshandlingarna 

och för att det svenska företaget ska bli eftertraktat på marknaden. Rätt kvalité uppnås med 

rätt metoder och med fördel kan ett kvalitetssystem användas. En bra lösning är 

egenkontrolldokument för den egna konstruktörer, granskning av en projektledare inom 

företaget och vidare granskning av en oberoende person till exempel en uppdragsledare i 

Sverige om handlingarna har beställts från en internationell konsult. Något som har 

diskuterats vid intervjuerna är att en sådan noggrann granskning kanske inte alltid behövs då 

de utländska projektörerna har rätt utbildning och kompetens utan stickprovskontroller kan 

då vara en bra lösning för att undvika dubbelarbete. Även är det bra om båda parter 

använder sig av samma program för att kunna gå in och granska handlingarna och även för 

att kunna utbilda varandra, då detta kan underlätta exempelvis kommunikationen som 

senare diskuteras. 

Kvalitén kan påverkas av kommunikationsproblem men detta är något som inte anses som 

ett problem enligt respondenterna i detta arbete. Bakomliggande anledning till att ett sådant 

resonemang sker beror troligtvis på att de utländska samarbetspartners som de intervjuade 

företagen arbetar med är väldigt angelägna att felen ska bli få som möjligt och är därmed 

snabba på att fråga för att undvika att fel uppstår. Om kommunikationen istället är ett 

problem inom det svenska företaget kan det leda till missförstånd hos den utländska aktören 

då olika riktlinjer ges från olika personer. Därmed är det viktigt att strukturen för hur 

kommunikation sker inom det inhemska företaget är god för att erhålla ett väl fungerande 

samarbete med företaget beläget i utlandet. Vidare har det under intervjuerna sagts att 

språket inte påverkar kvalitén på handlingar då de utländska projektörerna har lärt sig de 

svenska termerna efter en viss tid, det gäller därmed att ha tålamod och tänka långsiktigt för 

att motverka att kommunikationen påverkar kvalitén i slutändan. 

6.4 Kommunikation 

Kommunikation mellan två företag är viktigt för att samarbetet ska kunna fungera, speciellt 

när dessa företag inte sitter på samma plats och direktkontakt inte alltid är möjligt. Det kan 

underlätta vid samarbetets start att skapa en kommunikationsplan för att alla parter ska veta 

till vem och på vilket sätt kommunikationen ska ske. Denna plan kan bearbetas under 

samarbetets gång för att utveckla och bibehålla en god kommunikation. Vidare om 

kommunikationen ska ske på ett annat språk som inte är ens modersmål kan 

kommunikationen bli ett problem, detta med tanke på att det är lättare att uttrycka sig på sitt 

modersmål än ett annat språk. För att underlätta detta kan det vara fördelaktigt om någon 

part kan de andra landets språk, till exempel om någon i det svenska företaget kan det 

utländska språket. 

Det kan även behövas bra metoder för att få kommunikationen att fungera så missförstånd 

kan minimeras. En sådan metod skulle kunna vara att en svensk konsult sitter permanent på 

det utländsk företagets kontor för att underlätta kommunikationen samt skulle utbildningar 

kunna ske smidigare. Detta bidrar även till att färre flygresor mellan företagen sker, vilket är 

en bra framtida utveckling ur ett miljöperspektiv. I denna studie använder de flesta av 

företaget ett videobaserat program som kommunikationsmetod vilket underlättar vid 

kommunikation mellan företagen tack vare att byte av skärm och genomgång av handlingar 
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kan göras och båda parter ser exakt samma information fast på två olika skärmar. Detta 

genererar till att de är lättare att se om den andre parten har förstått vad som diskuteras eller 

frågas vid mötet. 

För att minimera kommunikationsproblem på grund av kulturella och hierarkiska skillnader 

underlättar det om personerna i respektive företaget träffas och lär känna vandra, då detta 

leder till en mer förståelse över hur den andre parten fungerar och tolkar saker. Det bidrar 

även till mindre fel vid projekteringen då missförstånd minskas, dock tar det tid för 

kommunikationen att fungera bra mellan två olika kulturer med två olika språk. Ett 

långsiktigt samarbete bidrar till att kommunikationen bearbetas under samarbetets gång och 

svårigheter minimeras. Det är även viktigt att tänka på de utländska aktörerna som en del av 

företaget för att skapa en gemenskap och samhörighet. 

6.5 Metoddiskussion 

Detta arbete har baserats på en litteraturstudie och en fallstudie där relevant fakta har 

inkluderats i litteraturstudien som avspeglar arbetets ämne. Denna fakta är inhämtad från 

vetenskapliga artiklar, forskningsrapporter, examensarbeten, böcker etc. Den fakta som 

samlats in har kritiskt granskats av författarna av detta examensarbete för att erhålla pålitlig 

information som inte är riktad, dock kan felkällor ändå uppstå till följd av att andra författare 

tolkat information fel. För att undvika så mycket som möjligt att ta del av information som 

kan ha tolkats fel har så många källor som möjligt inhämtats från referenslistor i andra 

examensarbeten och forskningsartiklar för att nå information så nära originalet som det går. 

Arbeten som är skrivna av författare som är involverade i forskning inom det studerade 

ämnet har valts att användas till så stor utsträckning som möjligt då det anses generera en 

lägre andel fel om en bredare kunskap finns hos författarna till de refererade källorna i detta 

examensarbete. 

Vidare anses även information hämtade från diverse lagtexter i form av EKS (BFS 2015:6) 

och PBL (SFS 2010:900) som trovärdiga då dessa är primära källor. Dock kan osäkerheter 

ses kring källorna Öberg (1997) och Alwood (1985) då dessa är relativt gamla och fakta kan 

ha förändrats. Denna sannolikhet anses dock som liten då informationen i böckerna kretsar 

kring ämnena kommunikation och kultur, vilka betraktas som områden som inte förändras 

nämnvärt under tid. När det kommer till de rapporter, vetenskapliga artiklar och tidigare 

examensarbeten som litteraturstudien baseras på har författarna strävat efter att finna 

aktuella källor. 

Med tanke på att de företag som intervjuades i detta examensarbete inte tillämpar eller har 

tillämpat ett globalt samarbete på exakt liknande sätt så medför detta att resultaten från 

intervjuerna inte kan jämföras rakt av med samma ingående faktorer. Vidare eftersom 

Företag 4 inte under sitt samarbete med Indien beställde samma sorts handlingar som de 

övriga tre företagen kan detta företag inte jämföras med de andra rakt av. Dock kan 

jämförelser göras angående de aspekter som detta examensarbete har tagit upp alltså tid, 

kostnad, kommunikation och kvalité. 

Ytterligare en felkälla kopplad till intervjuerna är att de frågor som ställts tolkas på olika sätt 

beroende på vilken respondent som besvarat dessa. Följdfrågor som uppstod under 
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intervjutillfället blev även olika beroende på vem som intervjuades och i vilket sammanhang 

som följdfrågan uppkom i. Detta resulterar i att svaren blev varierande beroende på vilket 

företag som intervjuades och resultatet blir olika vid jämförelse mellan företagen, något som 

genererar att det blir svårare att väga svaren mot varandra. 

För att få ett tydligare och bredare resultat hade studien behövt studera fler företag, vilket då 

skulle bidra till ett generellare resultat för en större del av byggbranschen. Detta hade även 

gett resultatet mer trovärdighet och styrka samt hade mer samband kunna hittats. Med tanke 

på att detta examensarbete endast är på kandidatnivå är det inte tillräckligt omfattande för 

att inkludera allt för många företag och därav har det valts att avgränsas till de fyra 

intervjuade företagen.  
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 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att undersöka hur samarbeten mellan svenska företag inom 

konstruktionsbranschen och utländska projektörer fungerar. Målet var att utvärdera om ett 

sådant samarbete är fortsatt lönsamt att utveckla i framtiden samt om de svenska kraven 

uppnås. Examensarbetet svarar även på hur andra faktorer som kommunikation, tid och 

kostnad samt hur tillgång på resurser påverkar ett samarbete med ett utländskt företag. 

Examensarbetet är framtaget med hjälp av litteraturstudie och en fallstudie som inkluderade 

intervjuer och dokumentanalys. Intervjuerna genomfördes hos fyra företag som tillämpar 

eller har tillämpat ett globalt samarbete. 

Nedan presenteras examensarbetets slutsatser. 

• Om ett företag i Sverige funderar på att utöka sina resurser och starta ett samarbete 

med ett utländskt företag är det med stor fördel att välja ett företag som har vana 

sedan tidigare att samarbeta med ett nordiskt företag. Detta med tanke på att det 

företaget redan har förståelse över hur vår organisationsuppbyggnad ser ut och de vet 

på vilket sätt vi vill arbeta. 

 

• När ett samarbete inleds är det viktigt att bibehålla kompetensen i det svenska 

företaget för att kunna leda och styra det utländska företaget på ett bättre sätt samt 

för att kunna utföra granskning av handlingarna i Sverige. Vidare är det viktigt att 

bibehålla kompetensen i det egna företaget ifall lågkonjunktur inträffar och det 

utländska samarbetet måste avslutas. 

 

• Vidare att fokusera på vid ett globalt samarbete är att tänka långsiktig och se över 

helhetskostnaden. Fokus bör då ligga på att samarbetet ska utföras under en lång 

tidsperiod där en budget behöver göras för att förutspå om samarbetet kommer 

generera i en vinst eller förlust. Konkurrenskraften kan även öka med hjälp av att 

samarbeta med utländska företag, detta till följd av att företaget kan ta sig an fler 

projekt till en lägre kostnad samt öka sin produktion. Sedermera kan de även stå sig 

konkurrenskraftiga mot den rörliga konjunkturen. 

 

• För att underlätta de kommunikationssvårigheter som kan uppstå vid ett samarbete 

är det viktigt från start att vara förberedd på att kommunikationsproblem kan uppstå. 

Att sätta upp en kommunikationsplan med tydliga kommunikationsmetoder kan 

bidra till att missförstånd minskas. Det är även viktigt att se sin samarbetspartner i 

utlandet som en del av sin egna organisation samt att träffas och lära känna varandra 

för att på så sätt minimera kommunikationssvårigheter på grund av språk och 

kulturella skillnader. 

 

• Det råder ingen brist på kunskap och kompetens i utlandet, men för att bibehålla rätt 

kvalité på de handlingar som beställs och uppnå de svenska kraven är det viktigt med 

tydliga riktlinjer och mallar till de utländska projektörerna. Utbildning inom de 

svenska normerna är även viktigt samt att ha ett kvalitetssystem för granskning med 

egenkontrolldokument för att bibehålla god kvalité på konstruktionshandlingarna. 
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 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Nedan redovisas förslag till fortsatt arbete som författarna under arbetes gång reflekterat 

över. 

• Som en fortsättning på detta examensarbete kan fler företag studeras inom 

projekteringsstadiet med fokus på konstruktionshandlingar som beställs av utländska 

företag och ett globalt samarbete råder. Detta skulle ge ett bredare resultat som bidrar 

till en större slutsats till om ett globalt samarbete är relevant i byggbranschen i 

framtiden.  

 

• I detta examenarbete har nästintill endast högre chefer inom företagen intervjuas, 

istället skulle det vara relevant att i en vidare studie studera hur projektledare 

resonerar om samarbetet. Detta på grund av att dessa projektledare har mer daglig 

kontakt med de utländska aktörerna och det är dom som oftast granskar 

handlingarna som utförs hos de utländska projektörerna.  

 

• Det kan även vara intressant att studera en annan bransch som anlitar utländsk 

arbetskraft och i så fall i en bransch där ett globalt samarbete har pågått under en 

längre tidsperiod än i byggbranschen. Där det då blir av intresse att undersöka om det 

finns likheter med den här studiens för- och nackdelar.  

 

• Vidare kan även en studie vara relevant att göra från en annan synvinkel, som bland 

annat att studera de utländska aktörerna och se vad de anser om samarbetet. Vad 

möter de på för svårigheter? Vad anser de om kommunikationen? Är det lönsamt ur 

ett ekonomiskt perspektiv? Är det svårt att tyda de svenska lagar, föreskrifter och 

regler som råder? Påverkas dom av vår organisationsuppbyggnad?  

 

• Studera hur de utländska aktörerna har specifikt anpassat sig till den svenska 

marknaden är även ett förslag till fortsatt arbete. Där det kan vara intressant att 

studera om hur de anpassat sig till den svenska marknaden för att tjäna pengar samt 

om det finns utländska företag som bara arbetar med Sverige eller andra nordiska 

länder.  
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BILAGA 1: CHECKLISTA PLATTBÄRLAG, STOMKON 

  

x

-

E G

DATUM

"Producability check" är utförd
EGENKONTROLL UTFÖRD AV: GRANSKNING URFÖRD AV: DATUM

Täckskikt

Kontrollera tillverkningsritningar, kolla ritningspil i element och ev. krock

Att tillverkningsritningen är läsbar och rätt i layout

Exponeringsklass

Vct

Hänvisningsruta för angränsande monteringsplaner/platsgjutna delar

ELEMENTRITNING

Betongkvalitet

Måttsättning av elementskarvara och 30 mm skarvar

Elementdatalista

Kontrollera fribärande plattor (Antal stegar, tjocklek m.m)

Balkonger - ursparningar för balkongklackar

Bockryggar: Ritade, måttsatta, laster, ev stämptorn samt hänvisningstexter

Läggriktnings- och märkriktningspilar

Anmärkningstext (Hänvisningar, föreskrifter, förklaringar m.m.)

Uppgifter i hänvisningsrutan

Balkonger - markeras och littreras

Skarvnät

RITNING

Ritningshuvud Ritningsnummer, datum, status

Armering längs och tvärs

Extraarmering

Extra fogskjuvarmering

Hisstoppshylsa

Finkant/Fas

ARMERING

Våtrumsmarkering

Slitsar över betongväggar vid utkragande bjälklag

Skjuvankare

Pelare (Topplåtarnas storlek, placering och ingjutning)

Räckesfästen

Dubbrör för infästning av utfackningsväggar

Armeringsstegar - höjd och placering (Inte kolliderar med hål eller gods)

Att det finns en skarvstege vid klippta stegar

Kantform och/eller betongavstängare

Väggskivor (Lastuppgifter och extrastämpning)

Indelning av fack (Täckskikt, bjl. tjockelk, betongkvalitet, m.m.)

Elementindelning och littrering

Hiss Hisskant

GEOMETRI OCH INGJUTNINGSGODS

Bjälklagstjocklek, nivåskillnader, försänkningar

Vs/rör Håltagning- och ingjutningsgodsunderlag

Trapp Trappkant

El Håltagning- och ingjutningsgodsunderlag

Vent Håltagning- och ingjutningsgodsunderlag

Konstruktör Bärande stommer enl. underlag 

KONTROLLPUNKTER ANMÄRKNING

Val av fabrik (Fastcad) Impact

UNDERLAG

TILLHÖR RITNING: Ingår ej

CHECKLISTA KP6:                            

PLATTBÄRLAG (ELEMENT & MONTAGE)

Projektnummer: Konstruktör

Arkitekt Plan under och plan över

U
tg

å
va

: 
2
0
1
8
.1

Projektnamn:

FABRIK:

HUS/DEL/PLAN: Kontrollerad 
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BILAGA 2: CHECKLISTA ARMERING, STOMKON 

  

x

-

E G

DATUM

Rita, lägg, justera och hänvisa detaljer och snitt

ARMERING

Stödarmering över innerstöd, dock minst minimiarmering enl. EK 2

EGENKONTROLL UTFÖRD AV: GRANSKNING URFÖRD AV:

Pil för huvudarmering

C-byglar och rakjärn vid ändfack med helprefab, samt vid utkragande bjälklag

BA-järn enl. K. från platsgjutna väggar

B-järn ner i skalväggar

S-byglar i UK vid vägg i ändfack (50% av fältarmering)

Förankringsjärn i UK över innerpelare (dock minst 2 ø12-A, i varje riktning)

Armering för hörnlyft i ÖK

Konsolarmering

Armering för platsgjutna balkar, bjälklagsveck och nivåskillnader

C-byglar och rakjärn vid prefabbalkar (plus ev. kompletteringsarmering)

Skarvjärn balkonger

Dragarmering för väggskivor

Upphängningsarmering för väggskivor

DATUM

C-byglar och rakjärn vid förtagningsliter/COMAX

Öka genomgående armering och komplettera i gjutfogar

Stansningsarmering vid pelare (även skjuvarmering)

Omvänd stansarmering vid ovanifrån kommande pelare/punktlast

Kontrollerad

Ingår ej

KONTROLLPUNKTER ANMÄRKNING

Anmärkningstext (Hänvisningar, föreskrifter, förklaringar, m.m.)

Hänvisningsruta för angränsande armeringsritningar, platsgjutna delar, m.m.

Bärande stomme enl. underlag från konstruktör eller arkitekt

Indelning av plattbärlag

Trappkant / Hisskant

HUS/DEL/PLAN:

TILLHÖR RITNING:

U
tg

å
va

: 
2

0
1

8
.1

Projektnamn:

Projektnummer: Konstruktör

Tvärarmering i fält (med avseende på moment, sprickor, nedböjning, m.m.)

Armering i UK vid elementskarv

Förankringsjärn i UK över innerstöd (25% av fältarmering)

CHECKLISTA KP8:                             

ARMERING

FABRIK:

RITNING

Uppgifter i ritningshuvudet (Ritningsnummer, datum, skala, m.m.)

Förankringsjärn ner i skalväggar som är väggskivor

Rasriskarmering i skalväggar / S-runt massivväggs dubb i ändfack

Rasriskarmering runt pelardubb i ändfack/ dubb i stålbalk

Byglar och rakjärn vid hiss och längs fria kanter

Byglar och rakjärn vid trappöppning

Armeringsjärn runt större hål

Spjälkningsarmering vid ovanifrån kommande pelare
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BILAGA 3: INTERVJUFRÅGOR FÖRETAG 1–3 

Allmänt 

1) Kan ni presentera företaget kort och berätta vilka tjänster som ni levererar till era kunder? 

 

2) Som vi har förstått det anlitar ni externa konsulter från XX, stämmer detta? 

 

3) I sådant fall i hur många år har ni haft samarbete med XX? 

 

4) Vilka typer av tjänster utfärdar de åt er och inom vilka typer av projekt sker samarbetet 

(storlek på projekt etc.)? 

 

5) Sker beställningar av dem kontinuerligt eller bara när det råder brist på resurser i Sverige? 

 

6) Vilka är de största utmaningarna med att anlita utländsk arbetskraft? 

 

7) Vad har ni lärt er av att arbeta med de utländska aktörer?  

 

8) Vilka är de största skillnaderna gällande att jobba med svenska samarbetspartners respektive 

utländska? 

 

9) Vilka kvalifikationer tror ni det behövs på de externa företagen innan ett samarbete börjar och 

vilka kvalifikationer anser du vara viktiga? 

 

10) Vad tycker ni är viktigt att tänka på i urvalsprocessen med att välja en samarbetspartner från 

utlandet? 

 

11)  Hur vill du att ditt företag i framtiden ska använda sig av ett utländskt samarbete? 

 

12) Finns det anledningar till att inte fortsätta med utländska samarbeten? 

Kommunikation 

1) Är det lätt att ha en god kommunikation mellan er här i Sverige och de externa parterna i 

utlandet? 

 

2) På vilket sätt sker kommunikationen; via mail, telefon, besök eller annat sätt?   

 

3) Hur vet ni att informationen som skickas, nås och förstås på rätt sätt av mottagaren? 

 

4) Hade ni någon kommunikationsplan innan samarbetet startade, i sådant fall vad inkluderades 

i den och hur har den använts? 

 

5) Har kommunikationen i arbetet påverkas på grund av språket? 

 

6) Har ni erfarit några kulturella skillnader och hur har dessa påverkat ert samarbete?  

 

7) Har ni upptäckt några hierarkiska skillnader (maktskillnader) som har påverkat samarbetet? 

 

8) Har ni några förslag på hur man kan arbeta för att undvika problem på grund av brist i 

kommunikationen samt hur kommunikationen kan förbättras?  

 

9) Vid frågor om tex ritningar får man kontakt med konstruktören direkt, eller hänvisas man till 

en chef? 

Kvalité 
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1) Uppnår de utländska aktörernas arbete den kvalitén som ni efterfrågar? Om inte, vad är de 

vanligaste felen? 

 

2) Uppfylls handlingarna enligt svenska kraven? 

 

3) Har de bra koll på våra svenska byggregler och förhåller sig deras arbete till exempelvis EKS 

10? 

 

4) Påverkas den tekniska kvalitén på grund av kommunikationssvårigheter? 

 

5) Om konstruktionsdokument beställs, granskas arbetet när det kommer till er i Sverige, i 

sådant fall av vem och på vilket sätt? 

 

6) Har ni något kvalitetssystem för granskning? Och hur funderar 

systemet/granskningsprocessen?  

 

7) Vem står som ansvarig på ritningarna, ni eller den utländska aktören?  

 

8) Använder de likvärdiga metoder och ritningsprogram som ni här i Sverige?   

 

9) Ser ritningarna ut som vi vill enligt bygghandling 90? 

Tid 

1) Har ni kunnat tagit er an fler projekt/beställningar tack vare hjälp från utländska aktörer då 

detta lett till fler resurser? 

 

2) Finns det tidsförluster, på grund av att de utländska aktörerna behöver lära sig de svenska 

systemen och krav? Är det då tidseffektivt att ha denna lösning när kunskap erhållits hos de 

utländska parterna? 

Ekonomi 

1) Är det ekonomiskt försvarbart att anlita utländsk arbetskraft och genereras en ökad 

konkurrenskraft, i sådant fall varför? På vilket sätt är det ekonomiskt bra i sådant fall?  

 

2) När övervägning görs över att anlita utländsk arbetskraft, studeras endast den billigare 

arbetskraften eller kalkyleras helheten, där granskningstimmar, kommunikationsproblem och 

andra arbeten runt omkring inkluderas? 

 

3) På vilket sätt tar de utländska aktörerna betalt, per timme eller per kvm? 
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BILAGA 4: INTERVJUFRÅGOR FÖRETAG 4 

Allmänt 

1) Kan ni presentera företaget kort och berätta vilka tjänster som ni levererar till era kunder? 

 

2) Som vi har förstått det anlitade ni externa konsulter från Indien, stämmer detta? 

 

3) I sådant fall i hur många år hade ni samarbetet med Indien? 

 

4) Vilka typer av tjänster utfärdade de åt er och inom vilka typer av projekt skedde samarbetet 

(storlek på projekt etc.)? 

 

5) Var beställningar från dem kontinuerliga eller bara när det rådde brist på resurser i Sverige? 

 

6) Vilka var de största utmaningarna med att anlita utländsk arbetskraft? 

 

7) Vad har ni lärt er av att arbeta med utländska aktörer?  

 

8) Vilka var de största skillnaderna gällande att jobba med svenska samarbetspartners respektive 

utländska? 

 

9) Vilka kvalifikationer tror ni det behövs på de externa företagen innan ett samarbete börjar och 

vilka kvalifikationer anser du vara viktiga? 

 

10) Vad tycker ni är viktigt att tänka på i urvalsprocessen med att välja en samarbetspartner från 

utlandet? 

 

11) Vad var anledningar till att inte ville fortsätta med det utländska samarbeten?  

 

12)  Hur vill du att ditt företag i framtiden ska använda sig av ett utländskt samarbete? 

Kommunikation 

1) Var det lätt att ha en god kommunikation mellan er här i Sverige och de externa parterna i 

utlandet? 

 

2) På vilket sätt skedde kommunikationen; via mail, telefon, besök eller annat sätt? 

 

3) Hur visste ni att informationen som skickas, nås och förstås på rätt sätt av mottagaren? 

 

4) Hade ni någon kommunikationsplan innan samarbetet startade, i sådant fall vad inkluderades 

i den och har har den använts? 

 

5) Påverkades kommunikationen i arbetet på grund av språket? 

 

6) Har ni erfarit några kulturella skillnader och hur påverkade dessa ert samarbete? 

 

7) Upptäckte ni några hierarkiska skillnader (maktskillnader) som påverkade samarbetet? 

 

8) Har ni några förslag på hur man kan arbeta för att undvika problem på grund av brist i 

kommunikationen samt hur kommunikationen kan förbättras? 

 

9) Vid frågor om tex ritningar fick man kontakt med konstruktören direkt, eller hänvisas man till 

en chef? 
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Kvalité 

1) Uppnåddes de utländska aktörernas arbete den kvalitén som ni efterfrågade? Om inte, vad var 

de vanligaste felen? 

 

2) Uppfylldes handlingarna enligt de svenska kraven? 

 

3) Hade de bra koll på våra svenska byggregler och förhöll sig deras arbete till exempelvis EKS 

10?  

 

4) Påverkades den tekniska kvalitén på grund av kommunikationssvårigheter? 

 

5) Om konstruktionsdokument beställdes, granskades arbetet när det kom till er i Sverige, i 

sådant fall av vem och på vilket sätt? 

 

6) Har ni något kvalitetssystem för granskning? Och hur funderar 

systemet/granskningsprocessen?  

 

7) Vem stod som ansvarig på ritningarna, ni eller den utländska aktören? 

 

8) Använde de likvärdiga metoder och ritningsprogram som ni här i Sverige? 

 

9) Såg ritningarna ut som vi vill enligt bygghandling 90? 

Tid 

1) Kunde ni ta er an fler projekt/beställningar tack vare hjälp med resurser från utländska 

aktörer? 

 

2) Fanns det tidsförluster, på grund av att de utländska aktörerna behövde lära sig de svenska 

systemen och krav? Var det då tidseffektivt att ha denna lösning när kunskap erhållits hos de 

utländska parterna? 

 

Ekonomi 

1) Är det ekonomiskt försvarbart att anlita utländsk arbetskraft och genereras en ökad 

konkurrenskraft, i sådant fall varför? På vilket sätt är det ekonomiskt bra i sådant fall? 

 

2) När övervägning görs över att anlita utländsk arbetskraft, studeras endast den billigare 

arbetskraften eller kalkyleras helheten, där granskningstimmar, kommunikationsproblem och 

andra arbeten runt omkring inkluderas? 

 

3) På vilket sätt tog de utländska aktörerna betalt, per timme eller per kvm? 
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