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Stor flexibilitet tack vare 45 ingenjörer i Indien 
 

 
23 december 2021 

 
 
Det startade som ett test 2010 med sex personer. 
Idag har Thomas Concrete Groups svenska bolag, Thomas Betong, 45 ingenjörer i Indien som 
arbetar 100 procent med det svenska företaget. 

– De är ett perfekt komplement till vår egen avdelning med närmare 20 medarbetare som 
gör att vi får en stor flexibilitet i vår verksamhet, säger Per Ekendahl affärsområdeschef 
för Thomas Betong Prefab. 

 
Bakgrunden till samarbetet var att Thomas Betong ville eliminera en eventuell trång sektor i 
ingenjörsarbetet samtidigt som rekylen från finanskrisen gjorde det svårt att rekrytera personal till den 
svenska verksamheten. 

– Denna kombination begränsade vad vi kunde få ut i produktion från våra fabriker. Vi tog beslut 
om att design inte skulle vara en flaskhals och därför började vi leta efter potentiella partners 
utomlands och till slut valde vi detta stora konsultföretag i Indien som vi fortfarande anser vara 
det bästa för att svara upp till våra krav och önskemål, säger Per Ekendahl. 

 
De 45 indiska ingenjörerna bistår den svenska organisationen när det gäller ritningar för prefab-
lösningar i alla typer av projekt. Det rör sig om hållfasthetsberäkningar, projektering av 
tillverkningsritningar till fabriker och armeringsritningar för platsgjutning till kunder. 
Ritningarna levereras sedan digitalt så att vi kan läsa in dem i våra affärssystem och 
produktionsenheter, exempelvis armeringsrobotar och lasrar, på precis samma sätt som vi hade tagit 
fram dem själva. 

– Det handlar inte bara om själva betongelementen utan här lägger man även in håltagningar 
och ingjutningsgods för el och VVS (värme, ventilation, sanitet). 

– Därför behöver vi ha regelbunden kontakt med kundens övriga leverantörer så att vi kan förse 
våra kollegor i Indien med dessa uppgifter. 

 
Eftersom detta är ett annorlunda sätt att arbeta jämfört med hur processen för företagets egna 
medarbetare går till har den svenska organisationen kompletterats med speciella projektledare.  

– De fungerar som mellanhand mellan de indiska ingenjörerna och våra kunder och deras 
övriga underleverantörer i de olika projekten.  

 
De 45 ingenjörerna, som arbetar tillsammans med över 1 000 kollegor i Pune på Indiens västkust, är 
en mycket värdefull resurs för Thomas Betong. Alla 45 arbetar endast med det svenska bolaget. 

– Vi hade inte klarat den här resan om vi inte haft detta samarbete, säger Per Ekendahl. 
– Vi ser dem som en integrerad del i det vi kallar Team Thomas och de känner sig också väldigt 

delaktiga i detta team. 
 
Flera av indierna har varit i Sverige i veckor och ibland månader för att få utbildning och en förståelse 
för hur den svenska verksamheten och marknaden ser ut och fungerar. 
Några av dem har varit med från starten och har således arbetat för Thomas Betong i drygt tio år nu.  
För att ha bra kontroll på projekten och hur arbetet löper har man regelbundna veckomöten och flitig 
kontakt via Skype eller Teams som man använt i över 10 år. Flera anser att de är arbetskamrater och 
när de är och jobbar i varandras länder umgås de ibland även på fritiden och då blir det väldigt 
uppenbart hur olika våra kulturer är. 

– Ett exempel är den indiske kollegan som tog tåget från Göteborg till en av kranskommunerna 
och tyckte att det var väldigt läskigt eftersom det var så få resenärer på tåget, avslutar Per 
Ekendahl. 
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Om Thomas Concrete Group AB 
Thomas Concrete Group är en svensk familjeägd koncern som producerar och distribuerar högkvalitativa 
betongprodukter och tjänster. Företaget etablerades 1955 i Karlstad, av Martin Thomas och driver i dag 
verksamhet i USA, Polen, Tyskland, Norge och Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Koncernen har 2100 
anställda, producerade 5,4 miljoner m3 betong och omsatte drygt 7,5 miljarder SEK under 2020. Dotterbolaget i 
Sverige heter Thomas Betong AB.   www.thomasconcretegroup.com                                                                                    

Om Thomas Betong AB 
Thomas Betong är ett svenskt företag med över 60 års erfarenhet av att producera fabriks- och prefabricerad 
betong till både husbyggnad och anläggningskonstruktioner. Fabriksbetong tillverkas i 35 betongfabriker och 
prefabricerade betongelement kommer från tre fabriker. Utöver betong erbjuder företaget bred service inom 
betongteknisk rådgivning, projektering, transport och pumpning. Thomas Betong ingår i den svenska, familjeägda 
koncernen Thomas Concrete Group AB med verksamhet i Sverige, Norge, USA, Tyskland och Polen. 
www.thomasbetong.se  
  

http://www.thomasbetong.se/
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