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ABSTRACT 
Outsourcing has grown more so than any other sector of IT services. According to a research 
by the analytic company Gartner soon four of ten jobs in the IT sector will be outsourced. 
For a nation like Sweden that means about 40,000 jobs going abroad. Business managers 
look to outsourcing as a means of reducing their operating cost and their need for capital 
spending. Companies turn to outsourcing to save money and seek expertise outside. As the 
competition is tough these days especially for small-to-medium sized enterprises, paying 
someone else to do work inexpensively is one way to get around.  
 
Small-to-medium sized enterprises (SMEs) have become a sector buried in all the media 
"hype". This essay is written in an effort to help SMEs uncover the relevant strategic 
offshoring issues. Many managers fail to figure out India after their first visit, other get 
confused by the culture differences. The purpose of this essay is to map out the different 
ways to outsource to India and to assist managers with all necessary information that is 
needed. Which ownership models there are and how to choose the one that fits you. How the 
different ways and methods lack and what is their limitation. Not to mention how to avoid 
hindrance during the process. The essay will also map the Indian outsourcing industry, the 
major industry players and the major outsourcing locations.  
 

ABSTRAKT 
Outsourcing är ett av de störst växande områdena i dagens IT-industri. Enligt analysföretaget 
Gartner kommer så småningom vart fjärde IT-jobb i den industrialiserade delen av världen 
att ha flyttat till låglöneländer som Indien. I siffror handlar det om 40 000 jobb bara i 
Sverige. IT-företagen söker efter billigare, snabbare, flexiblare och modernare lösningar. 
Samtidigt som man förväntar sig att kvalitén är bibehållen.  
  
IT-sektorn för små och medelstora företag är konkurrenskraftigare än någonsin. Att använda 
sig av utomstående expertis i form av offshore outsourcing är ett gensvar. De större 
företagen är dem som nämns i tidningar när det pratas om outsourcing, små och medelstora 
företag har hamnat i skymundan i samband med outsourcing av IT-verksamhet. Denna 
uppsats är skriven för att belysa de mindre företagen om de unika möjligheter offshore 
outsourcing till Indien erbjuder. Många företagsledare misslyckas att komma underfund med 
Indien efter första besöket, andra blir förvirrade i form av kulturkrockar. Syftet med denna 
kandidatuppsats är att kartlägga de olika sätten att outsourca till Indien och bistå 
företagsledare med information om hur processer inom fenomenet outsourcing går till. Vilka 
ägarskapsmodeller det finns att välja ibland samt visa vilka eventuella brister och/eller 
begränsningar metoderna har. Samt hur man hanterar risker. Uppsatsen kommer även att ge 
en inblick på den Indiska outsourcing industrin, de stora nyckelföretagen och perspektiv  
utifrån geografiskt läge. 
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1. INTRODUKTION  
 

 
följande kapitel börjar jag med att först presentera en bakgrund till begreppet 
outsourcing. Sedan presenteras ämnet och problematik angående outsourcing som jag 

kommer behandla. Problemdiskussionen avslutas med syfte och frågeställning. Därefter 
redogör jag för vilka avgränsningar jag har gjort. Avslutningsvis redogör jag för tidigare 
forskning kring ämnet.  

 

1.1 BAKGRUND 
Den stora hysterin kring offshore outsourcing av IT-tjänster är lika aktuell som alltid, men 
för många företag är det bara ett vagt begrepp. Den stora mängd litteratur som finns kring 
ämnet är förstahand i avsikt för stora organisationer och företag. Små och medelstora företag 
är en sektor som har stor betydelse för västeuropeiska länders ekonomiska tillväxt, men som 
hamnat i skymundan när det talas om att utnyttja möjligheterna outsourcing erbjuder.  
 
Vad är outsourcing? 
Outsourcing innebär i kort att företag eller organisationer utkontrakterar aktiviteter av hela 
eller delar av processer till en utomstående leverantör.1 Att något annat företag utför det 
beställda arbetet.  
 
Vad innebär offshore outsourcing? 
När Västeuropeiska företag ser sig om efter billigare IT-produktion utomlands kallas denna 
företeelse för offshore outsourcing. Man använder konceptet i samband med att köparen av 
tjänsten är geografiskt lokaliserad i något annat land än där själva produkten görs eller 
tjänsten utförs. Offshore outsourcing innebär helt enkelt att arbetet flyttas utomlands och 
utförs av en tredje part. 
 
Från allra första början var det främst delar av produktionen som utkontrakterades. Efter 
informationsteknologins genombrott väljer många företag nu att även outsourca delar av sin 
verksamhet. Idag är det viktigare än någonsin att lägga fokus på verksamhetens 
kärnkompetens. De resurser man innehar bör användas till det man är bäst på, och inte på 
sådant som ligger utanför företagets kärnverksamhet. Därför har outsourcing vuxit fram som 
ett mycket användbart alternativ.  
 
Med rötter från Indien och min uppväxt i Sverige har jag valt att presentera de alternativ för 
försörjning av informationsteknologi, som jag tror små och medelstora företag har resurser 
för. 

                                                 
1 NE, 2005 

I 
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Varför just Indien? I Indien finns det välutbildade och engelsktalande folk som är beredda att 
göra samma jobb för en bråkdel av lönen jämfört med västeuropéer. Mindre lönekostnader 
betyder högre vinster, en enkel kalkyl för en företagsledning.2 Därför har Indien tagit 
ledningen bland låglöneländerna vad gäller offshore outsourcing.  
 

”If India was a stock, I would buy the hell out of it. I see beauty everywhere in 
India – even in her chaos.” Saira Mohan – Author and Model 

 
Tidsskillnaden gentemot USA har också varit en viktig fördel. Tidsskillnaden innebär att ett 
företag i USA kan komma med sina krav och specifikationer innan de slutar för dagen och 
att företaget i Indien tar vid när deras arbetsdag börjar. Detta skapar möjligheten till att 
moderbolaget kan ha igång 24-timmarsutveckling. 
 
Indiens regering har också varit en bidragande faktor till Indiens dominans, de har haft en 
medveten strategi och satsat på marknaden. De har bland annat underlättat processen genom 
att införa låga skatter och tullar. Utbudet av IT-tjänster blir allt större, indierna skriver 
programkod, hanterar kundtjänstlösningar för multinationella organisationer från runt om i 
världen. 
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Det påstås ibland att outsourcing är ett tillfälligt mode. Enligt WM-datas vice ordförande och 
grundare Thord Wilkne hör inte outsourcing av IT-tjänster ihop med tendenser i samhället 
som t ex unga människors sätt att tänka på sina karriärer och sitt sätt att leva. 
Samhällstendenser och teknikutvecklingen, inte minst Internet, gör att outsourcing inte är ett 
tillfälligt mode utan en del av en mer genomgripande förändring av företags struktur. Denna 
förändring har vi bara sett början av. Outsourcing kommer att bli ännu mer utbrett än idag. 
 
Det finns dock en tydlig trend på hur synen hos företagen har förändrats sedan nittiotalet. 
Företag koncentrerar sig på de aktiviteter som de är bra på och låter utomstående 
leverantörer utföra övriga. Det är förmodligen det vanligaste angivna motivet till att 
outsourca aktiviteter. Tanken är att man genom att koncentrera investeringar och kapacitet 
på vad man gör bäst kan få högre avkastning på sina ansträngningar. Outsourcing frigör 
delvis på så vis resurser, så väl finansiella resurser som personella. Kärnkompetens är 
centralt när man diskuterar outsourcing, genom att outsourca aktiviteter där man är mindre 
framstående kan man i stället dra full nytta av specialiserade leverantörers investeringar. 
 
Det är inte enbart konkurrens från nationell nivå som hårdnat, utan nu får man även 
handskas med de globala marknaderna. Dessa förutsättningar ställer annorlunda krav.  
En av dessa nya krav som ställs på företagen är att vara mer flexibel. Det finns flera olika 
sätt att öka flexibiliteten, ett sätt är att ha färre aktiviteter i den egna verksamheten och 

                                                 
2 Wired Magazine, 2006-05-10 
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istället utveckla samarbeten med leverantörer. På detta sätt kan företagen fortsätta att vara 
framgångsrika och konkurrenskraftiga. 
 
Stora välkända företag och organisationer har sedan flera år tillbaka utkontrakterat delar av 
sina IT-verksamheter. Mindre och medelstora företag har inte vänt sig till offshore 
outsourcing i lika stor utsträckning, en av anledningarna till denna orsak är att man saknar 
resurser. Faktum är att det idag finns ett fler tal olika alternativ i form av ägarskapsmodeller 
att utkontraktera som passar både små och medelstora företag.  
Man kan bland annat starta dotterbolag i Indien eller ett Joint Venture samarbete med en 
indisk partner. Om man inte är intresserad av att öppna egna faciliteter kan man alltid välja 
att arbeta med ett outsourcing företag. 
 

1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Min huvudsakliga frågeställning lyder:  
 

� Vad bör en företagsledare som ska utkontraktera IT-tjänster till Indien veta om den 
existerande marknaden och kulturen. 

 
� Vilka begränsningar och brister har de olika ägarskapsmodellerna som är tillgängliga 

för små och medelstora företag?  
 

1.4 SYFTE 
Syftet med denna kandidatuppsats är att kartlägga de olika sätten att outsourca till Indien och 
bistå företagsledare inom IT-branchen med information om hur processer inom fenomenet 
outsourcing går till. 
Jag hoppas att kunna guida läsaren att välja bland de olika ägarskapsmodellerna, platserna, 
dels kunna upptäcka och framhäva eventuella brister och/eller begränsningar metoderna har. 
Förhoppningsvis kommer mina sammanfattningar ge en fingervisning om vilken outsourcing 
metod som passar dig bäst. 
 

1.5 MÅLGRUPP 
Målgruppen för denna uppsats är företagsledare från små och medelstora företag som är 
intresserade av att flytta ut hela eller delar av sina IT-verksamheter till Indien. 
 

1.6 AVGRÄNSNING  
En outsourcing process är lång och det ingår många faser i den. I min uppsats har jag bara 
tagit upp en bråkdel av vad en offshore outsourcing process innebär, och vilka begränsningar 
den har. 
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Då syftet med uppsatsen är att undersöka begreppet offshore outsourcing till Indien ur ett 
perspektiv för små och medelstora företag, har jag inte undersökt de bakomliggande 
motiven. Heller inte hur man planerar en övergång eller hur man kartlägger tjänster inom 
företaget. Uppsatsen avgränsas till att undersöka den outsourcing som Indien erbjuder och 
som små och medelstora företag i Sverige har resurser till. 
 

1.7 TIDIGARE FORSKNING 
Bland tidigare närliggande forskning, som utförts kan jag bland annat nämna ”Outsourcing 
to India – The offshore advantage” av Mark Kobayashi-Hillary (2004) publicerad av 
Springer-Verlag. Där tas hela offshore outsourcing processen upp, anpassad för Indiens 
marknad. Paul Davies som har skrivit ”What's This India Business?: Offshoring, 
Outsourcing, and the Global Services Revolution” är en mer praktiskt guide jämfört med 
Kobayashi. Den tar i detalj upp hur man ska agera i praktiken. India Unbound av Gurcharan 
Das (2002) tar upp utvecklingen av Indiens ekonomi och samhälle, hur landet har rest sig 
och tagit sig in på outsourcing marknaden. 
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2. METOD  
 

 
alet av metod är en uppgift som åläggs varje forskare. Syftet med detta metodkapitel är 
att redogöra för, på vilket sätt jag har genomfört denna uppsats. Min syn på vetenskap 

jag har valt för att närma mig problemformuleringen. Därefter presenteras de metoder jag 
har använt för att samla in information och bearbeta den. 

 

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
All vetenskaplig forskning grundas utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det vetenskapliga 
förhållningssättet brukas dela in i två grenar; positivismen och konstruktivismen. 
Dessa två grenar representerar olika synsätt på verkligheten samt hur forskning av den bör 
utföras. Förhållningssättet påverkar hela forskningsproceduren vilket innebär att det har en 
påverkan på val av metod och tillvägagångssätt för analys och därmed även resultaten av 
uppsatsen 3. 
 

2.1.1 POSITIVISMEN OCH KONSTRUKTIVISM 
Positivismen och dess synsätt har sitt ursprung från underliggande behov av människan att få 
företeelser förklarade. Vetenskap ger kunskap vars riktighet kan prövas på ett klart och 
entydigt sätt. Syftet med synsättet är att den skall studeras på ett objektivt sätt utan att 
forskarens åsikter och tolkningar påverkar det framställda resultatet. Filosofin blir därmed att 
det inte har någon betydelse för vem som utför forskningen, resultat av studien blir 
densamma om den hade utförts ur ett objektivt och riktigt sätt. Målet för synsättet är att 
beskriva och förklara hur verkligheten är uppbyggd och ser ut 4. 
 
Grundfilosofin i konstruktivismen skiljer sig från det positivistiska synsättet på så sätt att 
forskningen inte är objektiv 5. Den antar att kunskap byggs upp av individen helt och hållet. 
Verkligheten uppfattas olika av alla människor. Det finns ingen given eller objektiv data, 
heller ingen kunskap som är medfödd 6. 
 
 

                                                 
3 Easterby-Smith, et al, 2002 
4 Easterby-Smith, et al, 2002 
5 Easterby-Smith, et al, 2002 
6 Epistemology introduction, 2006-05-10 

V 
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2.2 VETENSKAPLIGT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
När man forskar framställer man teorier. Dessa skall relatera med varandra och verkligheten. 
Här studerar man två synsätt; induktion och deduktion. 
 
För att få fram informationen som undersökts i forskningen använder sig man av 
vetenskapliga metoder. Dessa angreppssätt är följande; kvalitativa och kvantitativa metoder.7 
Den kvalitativa metoden har som första syfte att förstå det man forskar. Själva förståendet är 
viktigare än förklarandet och målet är att skapa en djupare förståelse för det problem man 
studerar. 
Den kvantitativa modellen tar däremot upp förklarandet. Syftet är att förklara orsakerna till 
olika händelser med hjälp av statistik och matematik8. 
 
I mitt fall har jag använt mig av den kvantitativa metoden med kvalitativa inslag. Denna 
metod anser jag vara lämplig eftersom jag vill undersöka omfattande material och få en 
inblick i de olika metoder samt modeller inom outsourcing. Det är viktigt att jag i förväg vet 
vilken information som skall behövas för att utifrån det kunna besvara frågeställningarna. 
 

2.2.1 INDUKTION OCH DEDUKTION 
Den som använder induktion som angreppssätt för att forska arbetar utifrån ett upptäckande 
arbetssätt medan om man tar till sig av det deduktiva angreppssättet arbetar man utifrån ett 
bevisande arbetssätt. I det induktiva angreppssättet har man empiriskt material som 
utgångspunkt, detta samlas in genom att utföra kvalitativa intervjuer och observationer.  
Man forskar om problemet utan att ha tidigare accepterade teorier som utgångspunkt, vilket 
inte helt innebär att forskaren inte har några idéer att grunda på. Induktionens syfte blir 
därmed att skapa nya egna teorier genom att analysera undersökt material. Man förknippar 
induktion med konstruktivistiskt förhållningssätt. 
I det deduktiva angreppssättet har man befintliga och objektiva teorier som utgångspunkt 
som sedan används mot verkligheten. Det resultat man kommit fram till sätts i samband med 
den befintliga teorin. Man förknippar deduktion med positivistiskt synsätt. 9 
 
Forskningsdata kan samlas in genom olika metoder beroende på vilken vetenskapsteoretisk 
inriktning som eftertraktas på undersökningen. De data som ska samlas in och som är 
relevanta för undersökningsområdet kan vara av kvalitativ eller kvantitativ natur. 
Problemformuleringen är den avgörande faktorn vare sig forskaren väljer att bedriva en 
undersökning av kvalitativ eller kvantitativ natur. Är syftet att skapa förståelse används 
oftast en kvalitativ forskningsmetod, men är syftet att mäta, beskriva eller att förklara 
används en kvantitativ ansats. Dock används inte båda dessa forskningsmetoder i sin 
renodlade form, utan ibland varvas de. 

                                                 
7 Backman, 1998 
8 Andersen, 1998 
9 Backman, 1998 
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2.2.3 KVALITATIVA METODER 
Tanken med det kvalitativa forskningssättet är att resultatet man kommit fram till genom 
forskningen inte är förutbestämt från början. Forskningssättet går ut på att bilda en 
uppfattning baserad på det insamlade materialet för att sedan kunna dra slutsatser utifrån 
mängden. Man använder sig av kvalitativa metodiken när man vill beskriva eller förklara ett 
fenomen. En svaghet med verbala formuleringar som oftast blir resulterade av forskningen 
är att det ibland tar lång tid och kräver resurser att analysera materialet.10  
Dessa verbala formuleringar kommer man fram till antingen av muntliga eller skriftliga 
intervjuer eller observationer.  
Resultaten av kvalitativa undersökningar kan skilja sig åt beroende på individernas olika 
tolkningar. Metodiken förknippas vanligtvis med konstruktivism och induktion.11 
 

2.2.4 KVANTITATIVA METODER 
Den kvantitativa metoden innebär att man observerar egenskaper hos materialet. När man 
forskar är det viktigt att man inte använder sig av egna tolkningar av materialet utan förhåller 
sig objektiv.12 
Denna analysteknik ger en objektiv och kvantitativ beskrivning av materialet i det forskade 
ämnet. Objektivitet är viktigt då man ska försöka minska betydelsen av forskarens 
personliga uppfattningar. Senare forskningar skall utifrån samma material ge samma resultat. 
En utav nackdelarna med den kvantitativa metoden är att innehållet delas upp i enheter vilket 
kan göra det svårt att se helheten. En däremot positiv egenskap med denna metod är att 
forskaren kan beskriva och förklara händelser på ett enklare sätt.13 
Det som forskas skall uppfattas som ett objekt av forskaren, detta objekt tittas närmare med 
hjälp av en eller flera variabler. Vid användning av kvantitativ metod forskar man alla 
fenomen på de valda variablerna. Metoden är en envägskommunikation genom att 
forskningen sker på det sätt som den forskaren har bestämt. 14 
 
Andra positiva egenskaper med kvantitativa metoder är att de är snabbare att utföra, lättare 
att jämföra och mer ekonomiska. Man har även möjlighet att enkelt jämföra resultatet med 
hjälp av statistiska verktyg. Däremot ger de inte en lika djup förståelse av forskarens känslor 
och tolkningar. Dessutom är de mindre flexibla än de kvalitativa. Den kvantitativa 
metodiken förknippas med positivism och deduktion. 15 
 
 
 
 

                                                 
10 Backman, 1998 
11 Easterby-Smith, 2002 
12 Asp 1986: 21 
13 Holme, Solvang 1997: 87 
14 Andersen 1994: 70 
15 Easterby-Smith, 2002 



 OUTSOURCING TILL INDIEN –  
FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 

 14 

2.2.5 FALLSTUDIER 
Fallstudier är en speciell forskningsstrategi som kan definieras på olika sätt, jag har valt att 
presentera den definition som formuleras av Yin: 
 

“investigates a contemporary phenomenon within its  real-life context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in 
which multiple sources of evidence are used.” 16 

 
Liksom den kvalitativa metoden, undersöker man ett fenomen i sin realistiska miljö eller sin 
kontext. Fallstudier anses vara lämpligast i utvärderingar, i mitt fall söker jag förklara, förstå 
eller beskriva marknader och företeelser. I mitt sammanhang förknippar man även termen 
omvärldsanalys, som kan användas inom flera olika områden. En klassisk välkänd 
organiserad omvärldsanalys kan hittas inom militärväsendet. Här kan de få i uppgift att ta 
reda så mycket information de kan om sina motståndare och presentera ett beslutsunderlag. 
För företag i mitt ämne brukar denna omvärld utgöras utav marknad, teknisk utveckling samt 
affärsmöjligheter. När jag utförde min kartläggning använde jag mig av tekniker från 
fallstudier och enskilda inslag från begreppet omvärldsanalys. Uppbyggnaden av fallstudien 
kan utföras som en handlinsplan som har en början och ett slut. Början definieras som de 
inledande frågorna som skall besvaras, slutet definieras som resultatet eller de svar som 
fallstudien resulterar i. Emellan innehåller flera steg, bland annat insamling och analys av 
relevant data. Genom att använda sig av handlingsplanen kan teorier bildas om det valda 
fallet. Dessa teorier är tillsammans med litteraturstudier viktiga. Teorierna är utgångspunkt 
för att rätt data insamlas. Diskussion med kollegor kan vara en stor hjälp i utvecklandet av 
teorier. Det är även dessa som skiljer en fallstudie från andra undersökningsmetoder. 
 

2.2.6 PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Vid urval av min undersökning, ställdes jag inför övervägande att välja mellan att undersöka 
svenska små och medelstora företag som tidigare flyttat ut IT-aktiviteter till Indien eller att 
förutse företagsledare med nödvändig information till en tänkbar outsourcing till Indien. Det 
visade sig att vara enkelt att hitta företag som flyttat ut IT-aktiviteter till Indien. Det var dock 
desto svårare att hitta små och medelstora företag som outsourcat till Indien. Eftersom tiden 
var knapp och valet att undersöka och kartlägga den Indiska outsourcing marknaden fall 
naturligt för mig var problemet löst. 
När jag samlade in teoretiskt material har jag utgått från Kobayashi-Hillary's skrifter för att 
sedan komplettera med fler källor som Augustson. Teorierna använde jag sedan för att 
återknyta med mitt syfte. I samband med att jag läste vetenskapliga artiklar kom jag i 
kontakt med författare från diverse tidningsförlag som hade bakgrund från Indien via ett 
eller annat sätt. Dessa gav mig råd och tips på litteratur som jag saknade. Den som hjälpte 
mig mest med att forma min uppsats är Mark Kobayashi-Hillary som skrivit Outsourcing to 
India: The Offshore Advantage. Vägledningen hjälpte mig att välja de aktuella och framtida 
orter i min kartläggning över den indiska outsourcing marknaden. Mitt empiriska kapitel 
                                                 
16 Yin 1989:23 
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består av denna kartläggning som är gjord över den indiska outsourcing marknaden och de 
olika geografiska platserna. Empiriska kapitlet är nästan det ända kapitlet jag använt mig av 
källor från Internet, eftersom det är viktigt att kartläggningen består av uppdaterad 
information är valet självklart. När jag skrev om de olika orterna och företagen hade jag valt 
ut punkter jag skulle ta upp, sen gällde det att leta upp informationen på olika webbplatser. 
De flesta regioner har egna webbplatser, därifrån kan man sedan leta sig vidare. 
 
Mitt analyskapitel grundar i huvudsak utifrån uppställda frågeställningar från 
problemformulering och uppsatsens syfte. Efter diskussioner och forskning kring 
ägarskapsmodeller, har resten av bitarna i min analysdel fallit naturligt. I och med att många 
begrepp inom outsourcing kan beskrivas på olika sätt och kan uppfattas olika, har jag hela 
tiden försökt att jämföra med olika källor och valt den som anses användas vanligast och 
effektivast för små och medelstora företag. Det mestadels av analys kapitlet har bestått av att 
bearbeta sekundärdata genom att göra egna analyser och dra slutsatser utifrån de olika 
källorna man hämtat in information. 
 

2.3 KÄLLKRITIK 
Den litteratur jag använt mig av är delvis hämtad från publicerade böcker och delvis från 
Internetartiklar. Böckerna beskriver i bred utsträckning liknande modeller men det var jag 
inte förvånad över. Teoriavsnittet kan anses som en introduktion till uppsatsens ämne. 
Även om outsourcing av IT verksamhet är ett relativt nytt fenomen finns det flertalet 
publicerade litteraturer tillhands. Detsamma gäller Internetartiklar som dock har tidskriteriet 
som fördel. Ju nyare källa desto trovärdigare är källan enligt Thurén.17 
 
Böcker tenderar dock att ha en högre grad av objektivitet än vad subjektiva artiklar har. När 
man studerar artiklar bör man ha i åtanke att många av författarna arbetar för företag som är 
beroende av att skriva gott om outsourcing. Därför är det viktigt att studera om källan är 
oberoende. Detta får man reda på om två källor som är oberoende av varandra säger ungefär 
samma sak. 

                                                 
17 Thurén 2001:12 
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3. REFERENSRAM  

 
 

 detta kapitel kommer de teorier som jag anser på ett bra sätt kan bidra till att besvara 
studiens undersökningsfrågor och syfte att presenteras och beskrivas. Den valda 

referensramen ska ligga till grund för att ge läsaren en bättre förståelse av ämnet 
outsourcing till Indien, men även för att kunna genomföra analysdelen. 

 
 

3.1 VAD ÄR OUTSOURCING? 
Det är inte enkelt att ange någon exakt betydelse av vad outsourcing är. Utkontraktering är 
ett alternativ som används allt oftare av svenska massmedier, och kanske är det ord som 
kommer närmast den engelska facktermen. Det sägs att outsourcing i första hand är en 
företagsekonomisk term som kännetecknar en situation då ett företag lägger ut någon del av 
verksamheten på en fristående leverantör. Med andra ord handlar det om att flytta ut en 
aktivitet som tidigare utfördes inom företaget till att nu låta aktiviteten utföras av ett annat 
företag. Enligt Augustson et al. (1999) kan man i denna rika flora urskilja tre olika 
huvudtolkningar av vad outsourcing är: 
 
1. Outsourcing som externalisering av befitliga aktiviteter. 
2. Outsourcing som inköp. 
3. Outsourcing som relation. 
 
1. Outsourcing som externalisering av befitliga aktiviteter 
Ordet outsourcing har sin grund i engelskan ”to out-source something” en helt vanlig 
tolkning blir att överlåta aktiviteter på en extern leverantör. I praktiken innebär detta att 
aktiviteten, t.ex. tillverkningen av en viss komponent säljs ut. Outsourcing handlar i dessa 
sammanhang alltså om att flytta ut, eller externalisera, befintliga aktiviteter och resulterar 
därför i att företagets verksamhet krymper enligt Enligt Augustson et al. (1999). 18 
 

 
Figur 3-1: Outsourcing som externalisering av verksamhet (Augustson, 1999, 
s13). 

 
 

                                                 
18 August et al 1999:13 

I 
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2. Outsourcing som inköp. 
I det stora hela innebär outsourcing som inköp att försörja organisationen med utomstående 
producerade varor och tjänster till skillnad från egenproducerade. De varor och tjänster som 
inte produceras internt är föremål för outsourcing. Med denna användning av begreppet har 
man tolkat engelskan som ”to source from without” det vill säga att man öser bildligt talat ur 
en källa utanför den egna organisationen. Begreppet kan sammanfattas som så att 
organisationens tillgångar till varor och tjänster utökas utan att företagets storlek påverkas. 
 

 
Figur 3-2: Outsourcing som inköp (Augustson, 1999, s 14). 

 
3. Outsourcing som relation. 
En tredje användning av termen är en kombination av de två ovanstående. Med detta 
synsätt menas outsourcing att utkontraktering av en befintlig aktivitet till en extern 
leverantör och att leverantören utför aktiviteten mot betalning för kundens inköp. 
Denna tolkning av outsourcing förutsätter dels att företaget haft aktiviteten internt vid 
ett tidigare tillfälle, dels att en samarbetsrelation mellan det outsourcande företaget och 
den externa leverantören etableras. Denna typ av relation löper oftast långsiktigt. 
Tidigare var det vanligt med kontrakt upp till 10 år, idag är det vanligare med 2-5 års 
kontrakt. 
 

 
Figur 3-3: Outsourcing som relation (Augustson, 1999, s 14). 

 
Man kan konstatera att begreppet outsourcing kan tolkas på olika sätt. För att 
underlätta förståelsen för denna uppsats har jag valt att använda mig av Augustson et 
al. (1999) definition av outsourcing. 
 

Definition 

Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till en extern 
leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med den aktuella 
aktiviteten under en avtalad tid. 

 
Outsourcing är inget nytt fenomen även om nyhetsrubriker får en att tro att det är den senaste 
företagstrenden. Faktum är att fenomenet har funnits sedan andra världskriget och bara ökat 
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sen dess, främst under 1990-talet. Tim Hindle från The Economist skriver att redan år 1946 
bidrog outsourcing till med upp till tjugo procent av produktionen för de vanligaste 
amerikanska företagen. 19 Nu femtio år senare har siffrorna tredubblats. 
 
Det var i februari 1990 som det stora genomslaget kom. Eastman Kodak deklarerade att man 
skulle outsourca deras IT-avdelning till IBM's dotterbolag Integrated Systems Solutions 
Corp (ISSC) under tio år för summan $250 miljoner. Faktum är att Kodak inte var först på 
att outsourca IT och inte heller de största ekonomiskt sätt men ändå förändrade man 
förutsättningarna för IT management.  
”Outsourcing - The Kodak Effect” tillkom, om de kan - kan vi. 20  
Tidigare förlitade man sig inte på att flytta sin IT-avdelning till andra leverantörer. 
 
Emellertid skall det inte undgås att folk i allmänheten inte är lika positiva till outsourcing 
som företagen.  
 
Ämnet har debatterats hett och folkets uppfattning kan reflekteras med låtskrivaren Billy 
Bragg’s sångtext: 

 
”I lost my job, my car and my house  
When ten thousand miles away some guy clicked on a mouse  
He didn’t know me, we never spoke,  
He didn’t ask my opinion or canvass for my vote  
I guess its true, nobody cares” 

 

3.1.1 VAD ÄR INSOURCING? 
Logiken i begreppsanvändningen säger oss att insourcing borde vara motsatsen till 
outsourcing. Detta skulle betyda att insourcing kan betyda ”to source from within” det vill 
säga att försörja organisationen med internt producerade varor och tjänster eller att se 
insourcing som att åter flytta in en verksamhet där outsourcing tidigare tillämpades. 
Dessa två tolkningar av insourcing skulle fungera i både praktik och teori men som termen 
outsorucing så är termen insourcing inkonsekvent. 
 
En annan användning av ordet insourcing är att beskriva det leverantören i en 
outsourcingrelation ägnar sig åt. Leverantören ”insourcar” kundens aktivitet och därmed kan 
man påstå att kunden bedriver en sorts outsourcing. Enligt Augustson et al. (1999) är den 
fjärde och mest vanligaste användning av insourcing som följande: att avse en outsourcing 
relation i vilken kunden har en stark bibehållen kontroll, ofta genom delat ägande med 
leverantören. 

                                                 
19 Hindle, 2002 
20 CIO, 2006-05-10 
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Insourcing används i detta sammanhang som att kunden inte ser på relationen som att den 
överför aktiviteter på leverantören, utan som att man adderar leverantörens kompetens till 
det egna företagets.  
 
En sista användningen av ordet stöter man på när företag betecknar att åter ta tillbaka en 
verksamhet som tidigare outsourcats till intern kontroll. 
 

3.2 VAD INNEBÄR OFFSHORE OUTSOURCING? 
När Västeuropeiska företag ser sig om efter billigare IT-produktion utomlands kallas denna 
företeelse för offshore outsourcing. Man använder konceptet i samband med att köparen av 
tjänsten är geografiskt lokaliserad i något annat land än där själva produkten görs eller 
utförs. 
 
Offshore outsourcing har olika benämningar beroende på vilket företag man frågar. Den 
ena är offshoring som ofta används som samma begrepp med likadan betydelse. I 
verkligheten är det två olika saker. Offshoring inbegriper all utlokalisering av arbete till 
låglöneländer och offshore outsourcing innebär att arbetet flyttas utomlands och utförs av 
en tredje part. 
I Sverige använder man sig också av ordet utkontraktering för outsourcing och 
utlokalisering av tjänster till ett låglöneland för offshore outsourcing. 21 
 

Fakta: 
Outsourcing innebär att överföra existerande aktiviteter inom verksamheten med 
tillhörande resurser till en extern part. 

 
Fakta: 
Offshore outsourcing innebär att tjänster som programmering eller underhåll av 
IT-system sker på en annan kontinent och därmed i en annan tidzon. 

 
På nästa sida presenteras en modell som beskriver olika begrepp och strategier inom 
outsourcing och offshore outsourcing. X axeln beskriver ägandet och Y axeln visar hur 
lokaliseringen av arbetet ser ut. 
 
Med eget ägande menar jag att istället för att outsourca behålls verksamheten inom företaget, 
företaget skapar ett sk Shared Service Center. Ett center kan ligga i ett annat land men tillhör 
fortfarande företaget. 

                                                 
21 Framtidens IT-jobb, 2006-05-10 
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Figur 3-4: Olika begrepp inom outsourcing och offshore outsourcing, 
(Framtidens IT-jobb, 2006). 

 
Partnerföretag innebär som namnet tyder att två eller flera företag går ihop för att använda 
respektive expertis för att utföra ett arbete. 
 
Outsourcing innebär att företag eller organisationer utkontrakterar aktiviteter av hela eller 
delar av processer till en utomstående leverantör. Att något annat företag utför det beställda 
arbetet. I praktiken kan det betyda att ett företag i Sverige outsourcar till ett företag i Sverige 
som i sin tur lägger ut arbeten till Indien. 22 
 
Nationellt innebär helt enkelt att allt arbete sker inom det inhemska landet, antingen på plats 
hos tjänsteleverantören eller hos företaget självt. 
 
Internationellt innebär att arbetet flyttar utomlands, vanligtvis till ett låglöneland. Oberoende 
av ägarstruktur kallas detta offshoring. Nedan listas olika alternativ företag kan använda sig 
av när de flyttar arbetstillfällen eller expanderar verksamheter i låglöneländer: 
 

1. Företaget tar med sig en grupp anställda för att själva starta upp verksamhet i 
ett låglöneland. Företag skapar egna center eller dotterbolag i Indien. Exempel 
på dessa företag är Cap Gemini India och IBM India. 
 

                                                 
22 Framtidens IT-jobb, 2006-05-10 
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2. Företaget väljer att samarbete med en partner. Företaget har nu partners i 
Indien som utför eller utbyter tjänster. Till exempel Volvo IT som har en partner 
i indiska företaget Mindtree. 
 
3. Företaget lägger direkt ut till ett företag i låglönelandet. Ett exempel på detta 
är när ett företag i Sverige lägger ut IT jobb direkt till indiska konsultföretag som 
Infosys, Tata eller Wipro. Detta fenomen har blivit allt vanligare i Sverige men 
inte alls i samma utsträckning som i USA. 

 
Det finns många olika alternativ och strategier att välja emellan, en ny trend inom offshoring 
som kan bli större i framtiden är Build Own Operate Transfer, BOOT. Det innebär att 
företaget i väst ger indiska företag i uppdrag att starta upp och driva ett företag i Indien tills 
det klarar sig själv. Enligt avtal säljer det indiska företaget tillbaka företaget man skapat till 
moderbolaget. 
 
Nearshore outsourcing innebär samma som offshore outsourcing fast med ett kortare 
geografiskt avstånd. För Sverige innebär det att man utkontrakterar till grannländer som till 
exempel Polen, Estland och Ryssland. 
 
Ungern, Slovakien och Tjeckien är andra länder för Sverige att komma i kontakt med och att 
använda sig av nearshore. Den europeiska marknaden är ännu utifrån ett outsourcing 
perspektiv fortfarande inte riktigt mogen för större projekt. Språkbarriärer och brist på 
erfarenhet är hinder idag och kompetensnivån är inte tillräckligt hög. Men marknaden i dessa 
länder är växande och blir alltmer intressant inom en snar framtid. 
 
Som företag letar man alltid efter den mest optimala lösningen därav blandar man olika 
former av ägande och lokalisering. Detta är vad företagen kallar Rightshore eller Bestshore. 
 

3.2.1 OLIKA TYPER AV OFFSHORE OUTSOURCING 
När man bestämt sig för att lägga ut drift- och systemutveckling till låglöneländer måste man 
veta hur man skall gå tillväga. Det enklaste sättet är att kontakta ett inhemskt internationellt 
etablerat offshore outsourcing företag och tillåta företaget ha tillgång till att ta alla beslut. 
Medan detta alternativ kommer att fullfölja dina mål, kommer den även förhindra att förmå i 
ett längre perspektiv. 23 
 
Ett mer direkt tillvägagångssätt är att ta med en mindre grupp anställda ner till Indien och 
leda hela projektet själv. Detta för att sedan sluta avtal med Indiska företag till enskilda 
element i projektet. Som omväxling skulle man även kunna ta hjälp av ett Indiskt 
konsultföretag. 
Många organisationer vill göra affärer på ett visst sätt därför passar detta alternativ dem bäst 
och ger organisationen maximal kontroll. 

                                                 
23 Davies, 2004 
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Det senare alternativet innebär oftast att det blir dyrare och tar längre tid. Det är många 
organisationer som väljer det här alternativet men det man måste ha i bagaget är lite 
erfarenheter för att vara effektivast.  
 
Om man inte har resurserna eller planerna att ta sig ner dit med egna anställda kan man 
anställa konsulter från Indiska företag. Denna metod kallas ABTO, Assisted Build - Transfer 
and Operate. Det sista alternativet står för Build, Transfer Operate commercial arrangement. 
Vilket innebär att ett tredje part företag skapar hela centret där projektet skall utföras. 
 
Givetvis finns det många fler varianter. Huruvida vilket alternativ som passar organisationen 
bäst görs lämpligast genom att analysera behoven. 
Det mest effektivaste sättet är att organisationen är involverad tillräckligt nog för att vaka 
över projektet och centret. Där centret driver helt enligt avtalen med konsulterna. 
 

3.3 KÄRNKOMPETENS 
Kärnkompetens är ännu ett svårdefinierat begrepp och kan betyda olika saker. Begreppet 
fick sitt genomslag genom en artikel publicerad 1990 i Harvard Business Review. 
Författarna Hamel och Prahalad föreslog en definition av kärnkompetens som byggde på tre 
olika test: 
För det första är kärnkompetens en förmåga som är möjlig att exploatera på en rad olika 
marknader. För det andra ska en kärnkompetens på ett betydande sätt bidra till den upplevda 
kundnyttan som slutprodukten ger. För det tredje ska en kärnkompetens stå för något unikt 
som är svårt för konkurrenter att kopieras. 
Augustson et al. (1999) ser kärnkompetens som något som omfattar ett företags unika 
mänskliga, fysiska, organisatoriska och koordinerande resurser. Den ligger nära affärsidén 
och kan sägas uttrycka företagets existensberättigande i branschen. Kärnkompetens handlar 
inte om en sorts kunskap utan om flera kunskapsområden, färdigheter och samlad expertis.  
 
Kärnkompetensen sägs spegla kunskaper och expertis som organisationen förvärvat genom 
medarbetarnas lärande. Den kan inte heller köpas på någon marknad utan byggs upp under 
lång tid. Byggandet beräknas vara resurskrävande. Ett mindre företag kan därför inte ha fler 
än en handfull kärnkompetenser. Kärnkompetenserna sägs vara organisationens rötter, den 
förankrar företaget och ger näring. Rötterna måste skyddas från angrepp utifrån. Augustson 
et al. (1999) menar angrepp i form från leverantörer som genom att få tillgång till företagets 
kunskapsbas av strategiskt viktiga kompetenser kan erodera kärnkompetenserna. Att skydda 
kärnkompetensen innebär därför att dessa ska undanhållas från outsourcing och istället 
behållas vertikalt integrerade.24 

                                                 
24 Augustson et al 1999:54 
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3.4 SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (SMF) 
Det finns närmare en halv miljon småföretag i Sverige25 och det finns många definitioner på 
vad småföretag är, jag har valt att använda mig av EU:s officiella definitioner. 
EU:s definition av medelstora företag i SMF kategorin är de företag som sysselsätter färre än 
250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 
balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år. 26 
Deras definition av små företag i SMF kategorin är de företag som sysselsätter färre än 50 
personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.  
 

3.5 INDIEN - ETT FÖRSTA INTRYCK 
Det finns länder som inte går att beskriva i ord och Indien är ett sådant land. Själva landet är 
i yta stort men inte stort förhållande till befolkningen. Inte heller till de blandade kulturerna 
och de 18 officiella språken inom landet. Det beräknas finnas uppemot 1600 mindre lokala 
språk och olika dialekter av språk. Dock återstår engelska som det officiella språket men 
hindi är det språk som talas mest. 27  
 
Lonely Planet det Australiensiska bokförlaget som ger ut resehandböcker över länder och 
städer i världen, beskriver första intrycket av Indiens huvudstad Delhi på följande sett: 
 

”Your first impression of Delhi is unlikely to be a good one, particularly if it's 
also your first impression of India. You'll most likely notice the pollution, the 
crowds, the smell, the noise and the ceaseless hassles long before you notice the 
city's charms. But it's worth persevering: the history of this city is fascinating, 
and it's all around you; the bazaars of Paharganj are a wonderful introduction 
to India's backpacker trail; the city's monuments are among the most 
architecturally striking in the country; and the food here is great.” 

 
I många aspekter är Indien ett världsledande land, speciellt inom flera teknologi områden, 
men samtidigt underutvecklat inom många andra. Trots ekonomisk tillväxt är klyftorna i 
samhället stora och nästan hälften av befolkningen lever fattigt. Antalet tiggare på gatorna 
som desperat letar efter några rupees är skamligt. Tiggarna är ofta barn som utnyttjas till att 
tillvarata profitering. Det är vanligt att turister känner sig obekväma och sympatiska i dessa 
lägen. 
 
En situation som alla turister stöter på under första besöket när man precis landat och 
äntligen har fått tag på en taxi; man är på väg till hotellet när trafiken står stilla kommer en 
liten pojke med knappt några kläder på sig och pressar sig mot fönstret till vår taxi. Vad gör 
vi? Vi kan inte titta bort. Det finns bara inte i vår natur. 

                                                 
25 Bunse & Naessén, 2002 
26 EU:s webbportal, 2006-08-20 
27 Lonely Planet, 2006-05-10 
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Mitt första intryck av Indien är lite kaotiskt. Jag minns att vi har landat tidigt på morgonen i 
Mumbai. Man känner verkligen hur luftfuktigheten är enormt hög, hettan är tryckande och 
likaså lukterna och trafiken. Man förstår sig inte riktigt att klockan bara är fem på morgonen 
men staden är verkligen i liv. Trafiken är en enda kokande gryta med ett tungt lock av 
avgaser. Det finns rödljus men ingen verkar bry sig. Efter tre, fyra resor till Indien känner 
man sig hårdhudad men man blir lika förvånad över hur tuffa de första dagarna är varje 
gång. 
 

3.5.1 EPIK, UTVECKLING AV CIVILISATIONEN  
Jag har skrivit det här stycket för dem som vill återknyta historiska samband med 
västvärldens. De tidigaste nedskrivna verken om indisk historia finns nedskrivna på 
Vedaskrifterna. Dessa är även igenkända som hinduismens äldsta heliga skrifter. De består 
av en rad olika böcker från olika tider. Forskare anser att Vedaböckerna är skrivna så tidigt 
som 1500 till 400 f Kr men de som tillkom först bevarades muntligt fram till 600-talet f Kr 
då nedskrivningsprocessen började. 
 
Som Homeros epiker är studerade i Europa är Vedaböckerna betraktade i Indien. Det finns 
många fascinerade likheter mellan utspelningar från Vedas och övriga historiska epiker. 
En utav de tidigare berättelserna från Satapatha Brahmana som är en utav fyra böcker från 
Vedas är berättelsen om Manu och översvämningen.  
 
En dag när Manu tvättar sig vid vattnet, simmar en fisk fram och vädjar om skydd från en 
större fisk. Manu lovar detta och föder upp fisken, först i en kruka och senare i en damm. 
Slutligen släpper han ut fisken i havet. En dag kommer fisken tillbaka och varnar Manu att 
en gigantisk översvämning är på väg och att han ska bygga ett skepp för att skydda sig. 
Manu beaktar sig och fisken leder skeppet till ett stort berg där de väntar tills vattennivån 
sjunker. 28 
 
Denna berättelse från Satapatha Brahmana påminner om Bibelns berättelse om Noaks ark. 
Hur Noak använde sin ark för att rädda sig från översvämning. Indiska historiker har 
argumenterat och under år studerat för att få fram ett mer exakt datum när översvämningen 
skedde. Vissa har daterat berättelsen runt år 3102 f Kr och anser att Manu är stamfader till 
det moderna indiska folket. Dock är man oense om hur det gick till när det moderna indiska 
folket kom till. En sak är man dock ense om och det är att den indiska civilisationen tog fart 
runt denna tidsepok. 
 
 
 

                                                 
28 Britannica Concise, 2006-05-10 
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3.5.2 BRITTISKA IMPERIET – GANDHI 
Det här stycket har jag skrivit för att framhäva det revolutionära hjärtat av Indien. 
Den andra augusti 1858 skapades brittiska Indien. Ett beslut som togs av det brittiska 
parlamentet. Två hundra år tidigare tillvaratog brittiska intressen Indien av det som kallas 
Östindiska Kompaniet. Östindiska Kompaniet mötte en del politiska och militära motgångar 
i Indien och det lokala missnöjet steg till följd av hänsynslöst utnyttjande av naturtillgångar.  
Storbritannien beslöt därför i det så kallade ”the Regulating Act of 1773” att införa strängare 
politisk kontroll. 29 
 
Men det hårdaste slaget kom 1813 när bolaget förlorade sitt brittiska handelsmonopol på 
Indien. Indien var britternas ”kronjuvel” och under kolonialismens tid spelade Indien en 
väldigt viktig roll för Storbritanniens ekonomi. 
 
Den hårda politik östindiska kompaniet styrdes med ledde till slut till uppror år 1857. 
Britterna använde under den här perioden mycket hårda metoder och massakrer av hela byar 
förekom innan upproret slutgiltigt hade slagits ner. Juli 1858 förklarade man upproret vara 
officiellt nedslaget med förluster från båda sidorna. Upproret ledde till att Storbritannien året 
efter avskaffade Östindiska kompaniets alla förmåner i Indien och landet blev direkt 
underställt den brittiska kronan. 30 
 
Allteftersom Indien moderniserades ökade det inhemska indiska inflytandet över den 
brittiska förvaltningen i Indien. 
Vägen till frihet var dock lång och år 1942 fick den en början med hjälp av Mahatma 
Gandhi. 
 
Mahatma Gandhi utmanade Storbritannien med att driva rörelsen ”Quit India” under 1942.  
Lämna Indien rörelsen var ett upprop för omedelbar indisk självständighet. Rörelsen anses 
vara den största civila olydnadsaktion till dags dato. Lämna Indien rörelsen var resultat av 
frustration. I tjugo år försökte Gandhi och ledare från nationalisternas rörelse att förhandla 
med britterna. Det var en strid som grundade sig på icke-våld och som grundades av Gandhi 
själv och hans troende till satyagraha som översätts till ”truth force”.31 Verkligheten var på 
hans sida och Gandhi tvivlade aldrig på att han skulle få britterna att lämna tillbaka makten 
självmant. 
 

”Du ska inte utöva våld mot något levande väsen, utan handla med avsikt på 
dess bästa.” Mahatma Gandhi 

 
Tolv år tidigare i mars 1931 informerade Gandhi britterna om att han skulle protestera mot 
lagarna och samla salt själv från havet. Enligt brittisk lag fick indierna inte producera salt, 
som är en vanlig krydda, utan var tvungna att köpa av licensierade fabriker (som alla var 

                                                 
29 Wikipedia, 2006-05-26 
30 Wikipedia, 2006-05-26 
31 Indhistory, 2006-05-10 
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brittiska). Under samma dag i ett drag väckte han liv på hela nationen att marschera till 
havet. Allmänheten och fiskare samlade salt medhjälp av jordbrukarna.  
 
Snart bröt hela landet lagar och många togs in till domstolen men hur många kunde polisen 
arrestera? År in och år ut, uppmanade Gandhi folket att bojkotta britternas regler och lagar 
med icke-våld. Till slut gav britterna upp och lämnade landet. Indien hade vunnit frihet utan 
större skador eller förluster och allt detta hände i en värld i terror av Hitler och Stalin. Inte 
undra på varför indierna trodde att nationen var skapad av helgon. 
 

3.5.3 ATT FÄRDAS GENOM LANDET 
För bara lite över ett decennium sedan existerade det bara ett enda flygbolag som flög till 
Indien. Idag är det stor konkurrens mellan de relativt nystartade bolagen och det statligt ägda 
Indian Airlines. Jag har tagit med detta stycke för att jämföra flygbolagens utveckling i 
sidleds med landets utveckling. 
 
Efter förändringar på regeringsformen under år 1993 startades två nya flygbolag för att 
konkurrera med det statsägda Indian Airlines. Jet Airways och Air Sahara har bidragit en hel 
del till ett snabbt genomslag att resa inrikes. 
De allra vanligaste sätten att resa runt inom landet är via flyg, bil eller tåg. Dock ska man 
vara medveten om tiden det tar att resa med tåg. Har man möten att passa är inte tåget det 
allra bästa sättet att ta sig runt på. Till och med avståndet mellan Mumbai och Indiens 
"Silicon Valley" Bangalore ligger på över ett tusen km. Därför är flyg ett självklart val. 32 
 

INDIAN AIRLINES 
Indian Airlines grundades 1953 och är helt ägt och underhålls av staten. Flygbolaget har 
cirka 19,000 anställda och är fortfarande det största inrikesbolaget. (Jet Airways är hack i 
häl.) Flygbolaget har 64 inrikes destinationer och 16 internationella, främst i Mellanöstern 
och Asien. Tidigare hade man monopol på destinationerna mellan Singapore och Bangalore 
men numera delar man konkurrensen med Singapore Airlines. 33 
 

JET AIRWAYS 
Privatägda Jet är nu ett etablerat företag som har målsättning att bli ledande inom sin 
bransch i Indien. De konkurrerar idag med Indian Airlines och man delar inrikes andelarna 
jämsides. 
Utifrån mina personliga erfarenheter måste jag säga att Jet Airways är det bästa som hänt för 
turister att resa inrikes. Aldrig tidigare har kunden varit i fokus på de sätt Jet erbjuder idag. 
Man driver omkring 250 flyg om dagen till 40 destinationer.34 

                                                 
32 Kobayashi, 2004: 49 
33 Indian Airlines, 2006-05-10 
34 Jet Airways, 2006-05-10 
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AIR SAHARA 
Air Sahara grundades i samma år som Jet (1993) men har hamnat lite i skymundan av Air 
India och Jet. Sahara innehar 16 flygplaner och dessa erbjuder 103 flygturer dagligen till 20 
olika destinationer. Sedan 2005 har Sahara även ökat utbudet internationellt och erbjuder 
turer till och från London. 35 
 
 

                                                 
35 Air Sahara, 2006-05-10 
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4. DEN INDISKA MARKNADEN FÖR 
OUTSOURCING  

 
 

 följande kapitel kommer jag att redogöra för kartläggning av den indiska outsourcing 
marknaden och de olika geografiska platserna samt företag man kan välja bland. 

Framställningen av materialet bygger på studiens undersökningsfrågor och syfte.  
 

 

4.1 FÖRETAGSMARKNADEN 
Att lista de konsultföretag med störst inflytande och mest kunnighet inom mjukvara på den 
indiska outsourcing marknaden är inte det lättaste. Marknaden förändras konstant och nya 
företag växer till sig att bli nyckelspelare fortare än på någon annan marknad. 
 
De mindre företagen tar igen genom att specialisera sig och bli experter på valda områden. 
Eller tar de helt enkelt fram nya tjänster vilket är svårare men lyckosammare om efterfrågan 
finns. 
 
Indiska outsourcing marknaden fungerar som vilken annan marknad som helst. Du kan välja 
ett mer etablerat företag som har värde i sig och ger dig en trygghet eller ett mindre företag 
som erbjuder liknande tjänster för mindre summor. Det är generellt känt att de mindre 
företagen är mer samarbetsvilliga. 36 
 
Infosys, Wipro och TCS må vara de största inom branschen i dagsläget men att försvara sig 
blir svårt. 
 

4.1.1 INFOSYS 
Det en gång lilla företaget är idag gigantiskt och är hjärtat av den Indiska 
teknologibranschen. 
Huvudkontoret ligger i Electronics City, ett industriområde två mil utanför Bangalore. 
Infosys är unika i den mån att skapa bekväm och annorlunda arbetsmiljö för deras anställda, 
det finns tillgång till alla slags faciliteter i de skrytiga byggnaderna – bibliotek, bank, 
klädaffärer och visningsrum för att inte tala om alla möjligheter till sportutövning – gym, 
basketplan, swimmingpool och en liten driving range bland annat. 37 
 

                                                 
36 Kobayashi, 2004 
37 ComputerSweden, 2006-05-10 
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Department of Administrative Reforms, Narayana Murthy minns födelsen av infosys på 
följande sätt: 
 

”Let me first trace the history of Infosys. My mind goes back to 1981, when we 
put together Rs. 10,000 (less than US $ 250 at today’s exchange rate). We 
started out in my small 700 sq. ft. apartment in Pune. We were long on hope, 
commitment and hard work; we were short of money. We thought we had a little 
bit of smartness. I was sure at that point of time when we founded Infosys, to 
quote Leo Burnett, that when you reach for the stars, you may not quite get one, 
but you won’t come up with a handful of mud either. I can only say that God has 
been very kind to us. As somebody said, when God is shy to announce his 
presence, he comes in the form of chance. This is the only way I can rationalize, 
if our performance is seen as better than that of others.”38 

 
Under 1987 tog man klivet ut till USA men inte förrän 1993 blev det klart att man skulle bli 
ett aktiebolag på den Indiska börsmarknaden. Två år senare tog man initiativet att öppna 
faciliteter till mjukvaruutveckling runtom i landet. 39 
 
År 1997 nådde man en ny milstolpe; man hade lyckats nå nivå fyra på CMM-modellen. 
Detta firade man genom att öppna ett kontor i Toronto. Capability Maturity Model, CMM är 
en modell för att utvärdera och certifiera mognadsgraden hos mjukvaruorganisationer. 
CMM-modellen har tagits fram av Carnegie Mellon University i USA. Modellen förvaltas 
av Software Engineering Institute (SEI) vid universitetet och definierar fem mognadsnivåer. 
40. 
 
1999 var ett annat viktigt år, 100m USD i intäkter och man kunde stoltera sig med CCM 
nivå fem. Man mottog även titeln mest beundransvärda företag enligt en undersökning på the 
Economic Times. Under detta år blev Infosys även listade på NASDAQ som det första 
indiska företaget någonsin. Tack vare detta kunde man få ett rykte man aldrig drömt om 
tidigare och man började expandera i länder som Japan, Tyskland, Sverige, Belgien, Hong-
Kong, Frankrike, Kanada, Förenade arabemiraten och Argentina .41 
 
Vid år 2001 hade intäkterna nått 400m USD och Business Today belönade företaget med 
titeln "Best employer in India". Framgångarna fortsatte och året efter hade man nått en halv 
miljard amerikanska dollar och försvarade sin titel i Business Today. Två år senare dubblade 
man intäkterna. Tills dags dato finns det inget slut på framgångarna och i mars 2006 är 
intäkterna uppe i 2 miljarder USD. 42. 
 

                                                 
38 Darpg, 2006-05-10 
39 Infosys, 2006-05-10 
40 Wikipedia, 2006-05-10 
41 Infosys, 2006-05-10 
42 Infosys, 2006-05-10 
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PROJEKT 
Infosys har arbetat med många olika organisationer i olika branscher. Ingenjörföretag som 
Airbus, Boeing och Siemens Energy & Automation. Finansiella tjänstföretag som Swiss Re, 
Sun America, ABN, AMRO Bank, Franklin Templeton Investments, UFJ Bank och 
Deutsche Asset Management. Inom teknologibranschen har man arbetat med bland annat 
sida vid sida med Microsoft, Cisco Systems, Nortel Networks och Lucent Technologies. 
Infosys har även utfört tjänster till organisationer inom tillverknings- och detaljhandeln 
exempelvis Apple Computer, Reebok, Toshiba, Gap, Dell och Adidas. 43 
 
 

Fakta: 
• Grundades 1981 
• Över 30 kontor runt om i världen 
• 52,000 anställda 
• Intäkter över US $2.15 miljard, Mars 2006 

 

4.1.2 WIPRO 
År 1947 grundades Wipro (samma år som Indien blev självständigt). 32 år gamla M.H. 
Premji startade bruk att tillverka vegetabilisk olja. Företaget fortsatte med att tillverka 
margarin och tvättmedel. M.H Premji dog 1966 och hans son Azim Hasham Premji var 
tvungen att avbryta studierna på Stanford för att ta över företaget. Sonen sägs vara mer 
ambitiös och började snabbt expandera. Inom fem år hade han fördubblat intäkterna till Rs 
104 miljoner. 
I slutet av 70-talet började man dela upp företaget i olika avdelningar och i början av 80-talet 
satsade man på Infotech. 44  

PROJEKT 
I november 2002 publicerade Business Week sin lista på etthundra rankade Infotech företag. 
Wipro hamnade på plats nummer sju i listan som det bästa företag att erbjuda 
mjukvarutjänster. Wipro har över 300 klienter runt om i världen, HP, Boeing, Ericsson, 
Cisco, IBM, Microsoft, Sony är några av de välkända namnen. 
 

Fakta: 
• Grundades 1947 
• Över 30 kontor runt om i världen 
• 50,100 anställda 
• Intäkter över US $1.2 miljard, 2006 
• Tjugo års erfarenhet inom IT-konsultbranschen 

                                                 
43 Kobayashi, 2004: 81 
44 Wipro Technologies, 2006-05-10 
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Ledarskap med kvalité: Branschens mest mognade företag enligt Six Sigma programmet. Six 
Sigma som program och filosofi för kvalitetsförbättringar, i företag och organisationer, tog 
sin början på Motorola 1987. Världens första PCMM, CMMi och CMM nivå 5 företag. 45 
 
Wipro är ett internationellt företag som konstant växer, frågan om andra låglönsländer som 
Filipinerna, Kina och Vietnam kommer spionera och ta efter vad Wipro åstadkommit, 
kommenterar Vivek Paul, Vice-Chairman. Att på ett eller annat sätt kommer dessa att 
efterlikna den Indiska modellen. På samma ämne svarar Azim Premji på följande sätt: 
 

”That is going to happen. Work will get done wherever it is most cost-effective 
and quality is assured. We see China as our single most important competitor. 
China is behind because it is still not English-Speaking, a advantage in the 
global scene. They don’t have project management capabilites yet; they still 
have to learn, like we learned, the hard way. They don’t have the same 
sophistication in technology; they don’t have the same sophication in quality 
processing. I reckon they are four years behind India” 46 

 

4.1.3 TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) 
TCS är en division av Tata Sons som innehar $17,8 miljarder US dollar. Tata är ett av 
Indiens äldsta och mest välkända varumärken. Tata group äger 93 verksamheter i sju olika 
sektorer. TCS grundades redan år 1968 och tidigt förutspådde man problemet med den 
Indiska industrin. Sättet att leda ville man förändra med hjälp av informationsteknologi. 
Under ledarskap av F C Kohli, ansträngde man sig för att nå ut globalt och skapa ett 
varumärke för den Indiska mjukvarubranschen. I åratal har man varit Indiens största IT 
affärsföretag samt Asiens största självständiga mjukvaru- och service organisation. Man är 
även Indiens största exportör för mjukvarutjänster med klienter i 55 länder runt om i 
världen.47 
 
S. Ramadorai har haft en vital roll till uppbyggnaden av Tata Consultancy Services rykte och 
nuvarande globala status. Ramadorai har blivit lite av en legend genom att leda det första 
Indiska IT företaget som passerat 1 miljard USD gränsen. Hans vision har varit att TCS ska 
bli ett av världens tio största mjukvaruföretag och hans relation till TCS går längre tillbaks 
än 1996. Han började som en ung ingenjör som sedermera fick förtroendet att utveckla TCS 
basen i USA år 1979. 
 
Idag har man fyrtio kontor strategiskt placerade runt om i USA.  
Ramadorai:s vision var påtaglig för den aktiva roll han hade för utvecklingen av offshore 
development centres (ODCs) i Indien som erbjöd lösningar med hög kvalité. Han hade en 
obarmhärtig strävan att nå hög kvalité.  

                                                 
45 Wikipedia, 2006-05-10 
46 Deepak Gopinath, 2003 
47 Tata Consultancy Services, 2006-05-10 
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Ramadorai fick femton av TCS’s utvecklingscenter i Indien att nå CMM nivå 5 ålsättningen 
var minst sagt hög. Man har även mottagit utmärkelsen att bli världen första företag att få 
fyra center nå upp till nivå fyra på PCMM (People-CMM). 
 
S. Ramadorai:s engagemang och medverkan till IT industrin har lett till utmärkelser från 
olika håll. Under året 2003 mottog han uppskattning från the Indore Management 
Association, "Lifetime Achievement Award", "Distinguished Achievment Award" från the 
Indian Institute of Science. CNBC Asia Pacific’s prestige "Asia Business Leader of the 
Year" utmärkelse och "Management Man of the Year" från Bombay Management 
Association är två andra tunga titlar. År 2002 gjordes en lista på de mest inflytelserikaste 
konsulterna runt om i världen av Consulting magazine (USA) och Ramadorai var den enda 
indiern som lyckades komma med på listan. 48 
 

PROJEKT 
TCS har en imponerande lista över 800 klienter man erbjudit tjänster.  
Klienterna är från olika industrier och inkluderar företag som Nortel Networks, Prudential 
Insurance, Microsoft, Royal Bank of Scotland, Kellogg’s, American Express, Deutsche 
Bank, Northwest Airlines, GE och UK National Grid. 
 
 

Fakta: 
• Grundades 1968 
• Över 100 kontor runt om i världen 
• Cirka 53,000 anställda 
• Intäkter: US $ 2.28 miljarder 

 
 
TCS kunder har både små- och medelstora företag samt stora organisationer som klienter. 
De erbjuder tjänster till många olika branscher såsom bank och finans, tele, transport, 
tillverkning, medicin och processindustrin. TCS erbjuder tjänster från strategi rådgivning  
och systemintegration till att sätta upp utvecklingskontor i Indien där mjukvaruutveckling 
bedrivs för olika kunders räkning. Dessa kallas Offshore Development Centers (ODC).49 
 
 
 

                                                 
48 Kobayashi, 2004: 85 
49 Framtidens IT-jobb, 2006-05-10 
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4.2 LÄMPLIGA PLATSER 
Outsourcing fenomenet hittas i princip över hela Indien. Många BPO (Business Process 
Outsourcing) operatörer väljer att lokalisera sig på mindre städer istället för de större 
städerna och därmed undviker man även högre kostnader.  
Trots denna sorts initiativ av fördelning kan det inte undgås att de flesta offshore outsourcing 
organisationerna är klustrade runt nyckelområden av en enkel anledning, organisationer 
söker alltid efter talangfullt folk och dessa dras till storstäder av en naturlig anledning. 
Storstäderna erbjuder även bra infrastruktur. 
 

4.2.1 NORRA OCH VÄSTRA INDIEN   
Norra och västra Indien har fokus kring två områden närmare bestämt Delhi och Mumbai. 
Mumbai är Indiens huvudsäte för ekonomi och är ett finansiellt centrum. Pune som ligger 
strax utanför Mumbai har tagit över en del av det Mumbai tidigare utförde i form av IT-
tjänster. Eftersom Pune ligger geografiskt nära är företagsverksamheten god med klienter 
från Mumbai. 
Delhi som är huvudstaden är också en världsstad med städer i närheten som Noida och 
Gurgaon där många outsourcing organisationer har sina kontor för att utnyttja läget att ligga 
tillräckligt nära Delhi. Detta område har fått namnet National Capital Region (NCR). 
Kolkata är ett landskap som inte är tillräckligt utvecklat i outsourcing sammanhang för att 
jämföra med de största. Dock är tillväxten stor, infrastrukturen finns och kostnaderna för att 
bedriva verksamhet är lägre än hos de etablerade städerna. Kolkata har inget direkt 
internationellt rykte men det är ett område att hålla utkik efter. Capgemini, en av världens 
största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster, offentliggjorde under mars 
2006 lanseringen av ett nytt center i Kolkata.50 
 

4.2.2 SÖDRA INDIEN 
Södra Indien är fokuserade i en så kallad teknologitriangel bestående av Hyderabad, 
Bangalore och Chennai. Bangalore som ofta blir igenkänd av smeknamnet "Silicon Valley" 
blir av ett mer korrekt sätt kallat "Silicon Plateau" av många. 
Staden har verkligen utvecklats från att vara igenkänd som en plats för att spendera sina 
senare år. 
Den enorma utvecklingen har lett till bieffekter som bland annat trafikproblem men staden är 
väldigt intakt och är en utmärkt arbetsplats såväl som turistområde. Fattigdomen är lägre än i 
andra städer, den finns men den kommer inte till en som den gör på andra platser. 
Hyderabad och Chennai har sina egna traditioner i form av industrier. De är dock bara en 
skugga av Bangalore men har just börjat få ett rykte inom BPO tjänster. 

                                                 
50 se.Capgemini.com, 2006-05-23 
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4.2.3 DELHI 
Hela Delhi området har en befolkning på 13,78 miljoner invånare. Delhi har en internationell 
och en inhemsk flygplats. Detta underlättar resandet och alla lokala flygbolag erbjuder 
resrutter via Delhi. 
I National Capital Region (NCR) finns NIIT och HCL Technologies. Även BPO företag som 
Daksh, vCustomer och WiproSpectramind har sina faciliteter här. Noida och Gurgaon är två 
lokala städer som har en stor potential framöver. 51 

4.2.4 MUMBAI 
Mumbai (tidigare Bombay) ligger i delstaten Maharashtra. Själva Mumbai och området runt 
omkring täcker en befolkning på cirka tjugo miljoner. En tredjedel av befolkningen bor 
utanför Mumbai men pendlar dagligen till centrala Mumbai.  
Som tidigare nämnt är Mumbai Indiens finansiella centrum och här finns även 
börsmarknaden. Det är en väldig stad som är omringad av vatten och i dessa sammanhang 
kan jämföras med Manhattan i New York.  
Många stora organisationer har sina faciliteter i Mumbai, TCS, WNS Global, Transworks 
och Air India är några exempel. 52 

4.2.5 PUNE 
Pune ligger, precis som Mumbai, också i Maharashtra och staden har cirka 7,2 miljoner 
invånare. Pune har en flygplats för inhemska turer till de flesta indiska städer. Staden är en 
rätt så stor stad trots att avståndet mellan Mumbai bara är några timmars bilfärd. 
itCube Solutions, Suma Soft, TopSource Infotech Solutions och vCustomer är några företag 
som erbjuder outsourcing i Pune. 
Enligt många experter är Pune en av få städer med rika tillgångar av mänskliga resurser? 
Det är definitivt en stad som kommer att vara i centrum i framtiden. Hög levnadsstandard, 
svalt klimat och infrastruktur för utbildning är några av anledningarna till att Pune kan bli en 
framtidsstad. 

4.2.6 BANGALORE 
Staden som är mest populärast av dem alla, har många öknamn och anses vara centrum av 
Indiens IT-sektor. Staden har en företagsprofil som tagit närmare femton år att nå. 
Staden har cirka 6,5 miljoner invånare och ytterligare 2 miljoner i utkanterna. Bangalore har 
även en inhemsk flygplats med begränsade internationella rutter. I Bangalore är många 
organisationer och konsultföretag belägna. Jättarna Wipro och Infosys har kontor här och  
Progeon samt ICICI OneSource är andra lokala konsultföretag. General Motors, GE, Dell 
och HSBC är några internationella organisationer som har sina faciliteter i Bangalore. Om 
Mumbai är hemmet för Indiens finans, är Bangalore hemmet för teknologi. Staden drar åt sig  
mjukvara programmerare från hela landet, man har förmågan att roffa åt sig de bästa 
talangerna. Vem vill inte jobba för de största organisationer? 

                                                 
51 The Economic Times, 2003 
52 maharashtra.gov.in, 2006-05-26 
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Det beräknas arbeta runt 6,500 anställda bara i Electronics City, idag är det tänkt att denna 
siffra ska tredubblas 53. 
 

Fakta: 
• Över hälften av 500 rikaste företagen i världen har kontor här 
• Över 1000 mjukvaruföretag har Bangalore som hem 
• Över 50 % av världens SEI CMM Level 5 företag är bosatta här 

 
Under oktober månad i 2003, offentligt gjorde ministern för informationsteknologi av 
Karnataka att mjukvara exporterna har ökat med 65 %. 
 

”The attraction is the good human resources we have. Also, the success of the 
companies already here is attracting more. During the six months ended in 
September, 66 new software and back office service companies started 
operations in Bangalore, and 44 of them where foreign.” 54 D.B Inamdar 

 
Staden växer snabbt för snabbt anser lokal befolkningen. Bangalore som stad har inte några 
naturliga barriärer som kan hindra tillväxten, Chennai och Mumbai som är kuststäder 
hindras av detta problem. På grund av den snabba tillväxten, är lokaltrafiken ett stort 
problem. Staden har lokala tåg kommunikationer samtidigt som man får 500 nya bilister 
varje dag. Men allmänheten förtjänar en eloge med kampanjen att uppmana motorcyklister 
att bära hjälm. Hjälm som inte används i samma utsträckning i resten av Indien. Något annat 
i Bangalores fördel är klimatet, relativt svalt klimat på grund av höjden över havet. 
Bangalore har ett internationellt rykte som man är väldigt stolt över, och som lockar 
besökare från all världens håll. 

4.2.7 KOLKATA 
Kolkata (tidigare Calcutta) är en del av landskapet West Bengal. Staden har en befolkning på 
4,6 miljoner invånare. Den har en stor inhemsk flygplats med begränsade internationella 
rutter, dessa endast till och från grannländer till Indien. Kolkata är en nykomling i 
outsourcing marknaden som ständigt växer. Redan under 2003 öppnade IBM ett center för 
utveckling av mjukvaruprogram. Detta resulterade att fler företag upptäckte Kolkata på 
kartan. På senare tid har Wipro utökat resurser med totalt 2,500 experter på plats. Även 
Kolkata försöker slå igenom på BPO marknaden. BPO kräver arbetskraft och det har 
Kolkata. Levnadskostnaden är lägre jämfört med många andra städer i Indien. 
Myndigheterna arbetar intensivt med att marknadsföra tjänsterna. 55 
 
 
 
 

                                                 
53 Kobayashi, 2004: 109 
54 The Power of Bangalore, 2003 
55 Kobayashi, 2004: 109 
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4.2.8 HYDERABAD 
Hyderabad är en del av Andhra Pradesh. Staden har en befolkning på 3,7 miljoner invånare. 
Hyderabad som många andra indiska städer har en stor inhemsk flygplats med begränsade 
internationella rutter. Här finns många organisationer inom teknologi branschen, Wilco 
International, 24/7customer.com, Deloitte Consulting och HSBC är några namn. Hyderabad 
anses vara ett utmärkt alternativ till Bangalore för den som vill undvika trasslig trafik.56 
 
Knowledge@Wharton är en online portal som erbjuder de senaste nyheterna inom 
företagsmarknaden, rapporterar under september 2003: 

”Revenue for BPO firms in the state soared more than 300% in the nine months 
ended December 2002, to $247 million. The industry employs about 15,000 
workers in Andhra Pradesh, mostly in Hyderabad” 

 

4.2.9 CHENNAI 
Chennai (tidigare Madras) är en del av landskapet Tamil Nadu. Staden har en befolkning på 
4,2 miljoner invånare. Den har även en stor internationell flygplats, oftast är det här man 
landar om man vill ta sig till södra Indien. Härifrån till Bangalore går på 45 minuter med 
flyg. Chennai är en attraktiv stad, med faciliteter till att bli en stor stad. 
 
Venkar Narayanan, CEO från Knowledge Dynamics i Singapore, tror att Chennai är på väg 
till att bli en storstad:  
 

”A lot of Europeans and Americans are now migrating to India. It is a reverse of 
the traditional Indian migration. Chennai used to be a very conservative city 
compared to other places in India. Because of outsourcing and especially BPO, 
people are coming to the city and the social environment has changed. Nightlife 
has improved and people are eating out more often. This is not jus because of the 
reverse migration though, but also Indians returning from jobs in the US or 
Europe often have a high disposable income and exposure to western attitudes.” 
57 

 
 

                                                 
56 Knowledge.Wharton, 2006-05-26 
57 Kobayashi, 2004: 111 
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5. ANALYS  

 
 

 detta kapitel börjar jag med att analysera och sammanfatta mitt empiriska material. 
Sedan har jag återkopplat resultaten till teoriavsnittet och utifrån de uppställda 

frågeställningarna har jag analyserat dessa. 
 

 

5.1 JÄMFÖRELSE AV LÄMPLIGA PLATSER 
För små och medelstora företag utan erfarenheter av att utkontraktera IT-tjänster skulle det 
enklaste valet vara att samarbete med ett utav de större indiska företagen. Detta alternativ 
som jag har påpekat tidigare blir dyrare, men är ett bekvämare alternativ för första gången. 
Letar man ett alternativ för framtiden är det rekommenderat att ta kontakt med något 
etablerat företag i de mindre städerna nämnda i förgående kapitel. 
 
Med tanke på den ökande löneinflationen som tas upp senare i detta kapitel, kommer 
outsourcing marknaden i Indien att kunna förändras. Ifall teorin inträffar kommer det bli 
dyrare att välja de stora städerna att utkontraktera till. Därmed kan de mindre städerna få 
genomslag. Nedan sammanställs sekundär empiri data som alternativ för andra områden än 
Bangalore. 
 
 

Mumbai 

Arbetskraft: 169,000 college/ universitets studenter 
utexamineras varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 16-18 framstående Internet leverantörer, med 
nio företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: Financial Research, Back office research. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.73 – 0.75 

Stora IT-företag belägna i Mumbai: JP Morgan, Transworks, Infowavz, Efunds, Rolta 
India, Tata Consultancy, Standard Chartered, 
HSBC, American Express, Delphi Corporation, 
Prudential. 

 
 
 
 
 
 

I 
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Chennai 

Arbetskraft: 100,000 college/ universitets studenter 
utexamineras varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 14-16 framstående Internet leverantörer, med 
fem företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: R&D, Medical Transcription, Back Office, 
Financial Processing, CAD/CAM and is slowly 
emerging in Software development. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.712 – 0.78 

Stora IT-företag belägna i Chennai: Verizon, EDS, Hexaware, Sutherland Global 
Services Pvt Ltd, HP eGlobal, Ford Motors, The 
World Bank. 

 

Pune 

Arbetskraft: 100,000 college/ universitets studenter 
utexamineras varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 14-16 framstående Internet leverantörer, med 
sex företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: CAD, CAMautomotive, software development. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.62 – 0.67 

Stora IT-företag belägna i Pune: Msource, Spectramind, WNS, Wipro, Infosys, 
Cognizant Technology Solutions, Mahindra British 
Telecom, IBM, HSBC. 

 

New Delhi 

Arbetskraft: 295,000 college/ universitets studenter 
utexamineras varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 14-16 framstående Internet leverantörer, med 
sex företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: Low end back office processing & voice based. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.623 – 0.712 (Gurgaon)  
 
0.23 – 0.27 (Noida) 

Stora IT-företag belägna i New Delhi: Hughes Software Systems, American Express, 
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Sapient, Hewlett Packard, Xansa, Keane Systems, 
EXL Services, Computer Science Corporation, 
Adobe Systems. 

 

Kolkota 

Arbetskraft: 300,000 college/ universitets studenter 
utexamineras varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 14-16 framstående Internet leverantörer, med 
sex företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: Consulting and Software. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.72 – 0.75 

Stora IT-företag belägna i Kolkota: IBM, The Chatterjee Group, TCS, Wipro, Satyam. 
 

Hyderabad 

Arbetskraft: 80,000 college/universitets studenter utexamineras 
varje år. 

Telekom Infrastruktur: Har 14-16 framstående Internet leverantörer, med 
två företag som erbjuder telekomtjänster. 

Uppkommande trender: Software, Back office, product design. 

Fastighet (Genomsnitts hyra U.S.$ 
 / Sq Ft / Månad): 

0.82 – 0.86 

Stora IT-företag belägna i Hyderabad: Dell, Microsoft, Infosys, Virtusa, Oracle, GE 
Capital, ADP Wilco, Delloite Consulting, Eastman 
Chemical Co, HSBC. 

 

5.2 ÄGARSKAPMODELLER OCH PARTNERSKAP 
Många företag väljer att starta dotterbolag i Indien som alternativ till att avtala arbete med 
utomstående företag, på detta sätt förblir organisationen intakt. 
Andra företag väljer att låta någon annan utföra arbetet åt dem. I vissa fall kan det även 
hända att nya företag formas som är samarbetsbolag mellan klienter och leverantörer. 
 
Frågan man måste ställa sig är om man ska outsourca via en partner eller starta egna 
faciliteter till en så kallad intern outsourcing. Detta måste man ha klart för sig innan man 
börjar offshore. 58 

                                                 
58 Kobayashi, 2004: 97 
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5.3 DIREKT INVESTERING 
Som tidigare nämnt finns det ett antal olika sätt att öppna egna faciliteter i Indien. 
Webbplatsen outsource2india.com beskriver dessa sätt som de huvudsakliga: 
 

� Branch Office 
� 100 % Subsidiary 
� Joint Venture Companies 

 
• Branch Office: Man förgrenar helt enkelt en del av organisationen till Indien och 

öppnar ett kontor. Med detta kommer ett antal regler man måste följa, bland annat får 
man inte sälja eller marknadsföra produkter/tjänster i Indien. Det här alternativet 
passar endast de små och medelstora föratag som tänkt utveckla mjukvara. 

 
• 100 % Subsidiary (starta dotterbolag i Indien): Om man är intresserad av att sälja 

produkter i Indien är detta alternativet det rekommenderade. Den Indiska regeringen 
erbjuder flertalet attraktiva alternativ när man startar dotterbolag i Indien som till 
exempel tullfri import och skattefri inkomst. 

 
• Joint Venture Companies: Denna modell är bland de mest vanligaste i 

investeringssammanhang. Utländska investerare förenas med Indiska partners för att 
utveckla produkter och tjänster. Båda partnerna tillför med det de är bäst på. 
Utländske partnern tillför med teknologi, system och produkter medens den indiske 
partnern med mänskliga resurser, marknadsföring och lagar som skatter etc. 

 
Ett flertal multinationella företag har faciliteter i Indien idag. Detta alternativ kräver resurser 
vilket småföretag oftast saknar, medelstora företag med tillräckliga resurser har absolut 
möjlighet att starta egna faciliteter i Indien. Oftast är de stora företagen inte geografiskt 
lokaliserade på ett och samma område som till exempel Bangalore, vilket allmänheten tror. 
Denna sorts investeringsalternativ att starta faciliteter finns runt om i nästan hela Indien. 
Exempel på multinationella investerare som använder sig av detta alternativ är General 
Electric, Ford Motor Company, Texas Instruments, Oracle och Microsoft. 59 
 
Fördelarna med att starta egna faciliteter:  
 

• Begripande kontroll: Föreståndare som inte har erfarenheter från outsourcing sedan 
tidigare ser ofta projektets anställda som de vanliga och uppmanar därför en stark 
sammanhållning. En för alla – alla för en.  

 
• Management och kultur: Kulturen från organisationen och expertisen att leda företag 

kan exporteras till Indien så att Indiska parterna kan anpassa till liknande metoder 
som används i moderbolaget. 

 
                                                 
59 Kobayashi, 2004: 100 
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• Säkerhet: Känslig information lämnas inte ut från moderbolaget utan bara flyttas till 
ett annat kontor för arbete.  

 
• Flexibilitet: Många företagsledare finner det svårt att arbeta utifrån en outsourcing 

modell istället kan man få en direkt kontakt till offshore anställda. Kravet att jobba 
utifrån en detaljerad offshore management process är inte ett måste. 

 
• Kontroll över kostnader: Alla ekonomiska flöden går igenom moderbolaget därmed 

kan inte något outsourcing företag ta del av vinsten. 60 
 
Finns det fördelar finns det givetvis även nackdelar med att starta interna faciliteter och 
dotterbolag. Nedan listas nackdelarna jämfört med att outsourca via en indisk partner.  
 

• Expertis: Tillämpas främst till informationsteknologin där kunnandet ständigt behövs 
förnyas. När man är i kontakt med outsourcing företag får man tillgång till det allra 
senaste kunnandet (beroende på kraven). På det här sättet kan man spara en hel del 
istället för att låta anställda gå på utbildningsprogram. 

 
• Varumärke: Anställda i Indien är som vilka andra som helst. De vill känna att de 

arbetar för en välkänd och respekterad organisation. Stora multinationella bolag har 
inga som helst problem att locka till sig begåvade talanger. För små och medelstora 
företag som är okända för indiern kan det bli svårt eller ta tid att anställa talanger. 

 
• Efterfrågan: Starta en facilitet och anställa folk innebär att efterfrågan från 

moderbolaget måste vara konstant och växande. Det kan bli svårt att leda omåttligt 
med anställda ifall efterfrågan avtar.  

 
• Erfarenheter från offshore: Outsourcing företag har omfattande erfarenheter från att 

arbeta med offshore modeller med många olika klienter bakom sig. Dem vet vad som 
krävs för att få ett projekt att gå felfritt. På ett facilitet center är kontroll och 
kommunikation en helt intern fråga för ledandet. Om moderbolaget saknar 
erfarenheter i dessa indirekta sammanhang kan man stöta på oönskade problem. 

 
• Problem med att komma igång: Självklart krävs det en hel del planering innan man 

kan starta ett center med en grupp anställda. De rättsliga aspekterna kring ett avsides 
liggande center behöver man förundersöka samt hela anställningsprocessen för att 
forma projektanställda. Därför kan bli svårt att beräkna kostnader i detalj. Däremot 
har outsourcing företagen redan tillgång till en hel pool av anställda och har inte 
heller större problem med att hitta lokaler för kontor. 61 

                                                 
60 Kobayashi, 2004: 98 
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5.4 OUTSOURCING VIA KONSULT FÖRETAG 
Uppenbarligen finns det fördelar och nackdelar med alla modeller denna är inte ett undantag, 
utan krävs att studeras och jämföras. Trots att finns en hel del företag som väljer att etablera 
sina egna operationer i Indien, finns det en imponerande lång rad med företag som väljer att 
ta hjälp med Indiska konsultexperter.  
 
Geografisk sätt så är det företag från alla olika håll i världen som väljer att arbeta med 
Indiska outsourcing företag. Exempel på företag som valt att arbeta med konsultföretag är: 
Microsoft, Cisco Systems, Nortel Networks, Lucent Technologies, Apple Computer, 
McCain foods, Monsanto, Lehman Brothers, Boeing, NationWide, Ericsson, Toshiba, 
Seagate och Putnam Investments. 
 
Det finns företag såsom Microsoft som har egna etablerade faciliteter men som fortfarande 
har relationer kvar med Indiska outsourcing företag. Detta ger dem möjligheten att 
kombinera arbete med båda modellerna och få ut det bästa. 
 
Vilka är då fördelarna med att arbeta med Indiska outsourcing företag istället för att öppna 
dotterbolag och egna faciliteter? 
 

• Förbättra produkter/tjänster: Processer kan förbättras och omorganiseras till fördel av 
outsourcing företagen som har erfarenheter från kvalitetskontroller och offshore 
modeller. CMM och ISO är inte bara begrepp för outsourcing företagen utan de har 
som mål att uppnå kraven till begreppen mot alla klienter man arbetar med.  

 
• Flexibilitet: Ideal flexibilitet kan uppnås i samarbete med outsourcing leverantörer. 

Om en klient behöver 100 kundtjänstlösningar eller 50 Microsoft.net programmerare 
under några dagar framåt skall det inte vara klientens problem att blixtanställa nytt 
folk. 

 
• Kostnader: Om vi tittar igen på exemplet med att blixtanställa folk, hur mycket skulle 

det egentligen kosta om man gjort det på sitt egna facilitets-center? Man kan bli 
betydligt effektivare och spara mer om man arbetar med ett Indiskt outsourcing 
företag och utnyttjar vad Indiska marknaden har att erbjuda.  

 
Som tidigare nämnt kan outsourcing företagen erbjuda att arbeta med det mest talangfulla 
folket inom branschen, de med längre erfarenhet av offshore projekt. Outsourcing och direkt 
investering som det heter blir ofta förväxlade och etiketteras som outsourcing. Det finns 
skillnader, som företag måste man efter hänsyn till kraven, noggrant jämföra fördelarna de 
både modellerna erbjuder. 62 
  
Stephanie Overby beskriver följande om beslutet Otis Elevaator tog att etablerare relationer 
med Wipri till CIO Magazine: 
                                                 
62 Kobayashi, 2004: 100 
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”The benefits of a dedicated offshore centre are clear: sustained knowledge 
retention, better rate negotiation, speedier ramp-up times for new projects and 
increased productivity. Additionally, foreign workers even halfway around the 
world can feel more connected to the client company, as they are often located in 
a private building or floor with the client company’s logo adorning the wall.”63 

 
Otis Elevator har skapat dedikerade offshore center i samarbete med Wipro och därmed 
utökat det existerande samarbetet med Wipro. Hon anger även två alternativ som kan vara 
bidragande till att avgöra om outsourcing är rätt för företaget: 
 

• Välja ut de enskilda IT-tjänsterna som kan tänkas flytta ut. 
• Kontakta flera leverantörer för att ta reda på vilka möjligheter som erbjuds. Dessa 

skall sedan jämföras. 

5.5 VAL AV OUTSOURCING 
I tidigare kapitel beskrev jag de olika ägarskapsmodellerna och nu ska vi titta närmare på de 
förgreningar inom outsourcing som tillkommit under de senaste åren. 
 
De allra vanligaste sätten att outsourca till Indien är ofta relaterade till 
informationsteknologin eller Business Process Outsourcing (BPO). BPO är den banbrytande 
trenden att arbeta med en Business Service Provider i Indien. Det är också den mest 
vanligaste använda formen av media inom outsourcing.  
 

Fakta: 
BPO är när ett företag låter ett externt bolag ta hand om en hel process eller 
avdelning i företaget. Det kan exempelvis vara lönefunktionen, 
ekonomifunktionen eller försäljningsavdelningen som flyttas. 

 
Forskningsspecialisterna The Yankee Group förutsäger att värdet på BPO marknaden i 
Europa kommer att fördubblas till år 2007. 64 
 

5.5.1 STRATEGISKA VAL 
Dessa är de grundläggande strategiska valen: 
 

� Tactical Outsourcing 
� Strategic Outsourcing 
� Transformational Outsourcing 

 

                                                 
63 Stephanie Overby, 2003 
64 Landry Fevre, 2003 
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5.5.2 TACTICAL OUTSOURCING 
Taktisk outsourcing är en kortsiktig lösning. Den intresserar företag som saknar expertis 
eller resurser inom ett problematiskt område . 65 
 
Elizabeth Sparrow, författare från Successful IT Outsourcing kommenterar om Tactical 
Outsourcing: 
 

”In recent years many companies have adopted tactical outsourcing solutions to 
contract out the development of web sites and services, using small innovative 
companies to gain rapid access to new technical skills.”66 

 
Tactical outsourcing bidrar med temporära flaskhalslösningar när arbetsuppgifterna är 
överväldiga. De huvudsakliga orsakerna till tactical outsourcing är: 
 

• Man har inte tillräckligt med interna resurser att starta ett projekt. 
• Pågående underhållning av en nuvarande tjänst som saknar lämpliga resurser. 
• Man söker ett behov av kostnadsreduceringar eller tid på ett pågående projekt. 

 
Det är vanligt att många små och medelstora företag använder sig av detta alternativ, men 
det är också vanligt att de inte är medvetna om konsekvenserna. 

5.5.3 STRATEGIC OUTSOURCING 
Strategisk outsourcing innebär däremot ett partnerskap under ett långsiktigt perspektiv. 
Denna form av outsourcing tillåter företaget att ta ett steg tillbaka från debatten om att 
outsourca eller inte utan fundera på vad det skulle tillföra och hur. Strategisk outsourcing 
kan ge möjlighet att omstrukturera produkter och tjänster. Denna satsning av Business 
Process Reengineering (BPR) behöver tänka över varför företaget existerar, vilka 
konkurrensfördelar företaget har samt hur den tar tillvara dessa på marknaden. Strategisk 
outsourcing är ett kraftfullt verktyg för en organisation som vill flytta fokus till där det har 
en påverkan. 67 
 
Jonas Ridderstråle och Kjell Nordström som har skrivit Funky Business förklarar: 

”Things that where in demand used to consist of a little knowledge and a lot of 
stuff. The new valuables are made up of a little stuff and a lot of knowledge. The 
average weight of a real dollar’s worth of US exports has more than halved 
since 1970.” 68 

 

                                                 
65 CIO, 2006-05-10 
66 Elizabeth Sparrow, 2003 
67 Kobayashi, 2004: 149 
68 Ridderstråle & Nordström, 2000 
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Det händer att små och medelstora företag är beroende på förmågan att få ut nya produkter 
till marknaden kvick men arbetsresurserna är upptagna på andra avdelningar, då kan det vara 
högtid att ta till sig av strategiska verktyg.  
 
De huvudsakliga fördelarna med strategisk outsourcing är: 
 

• Tillhandahålla de bästa resurserna inom branschen för att säkra projekt med ledande 
experter. 

• Det tillåter småföretagen att fokusera på kärnkompetensen. 
 

5.5.4 TRANSFORMATIONAL OUTSOURCING 
Transformational outsourcing har olika benämningar hos olika leverantörer av IT-tjänster. 
Transformational outsourcing fungerar som grund till att ta reda på hur man kan leda 
företaget om man fick tillfälligheten att börja om. Denna företags omvandling skulle kunna 
använda strategiska verktyg för att försäkra att de strategiska fördelarna är uppnådda som ett 
nytt sätt att driva företaget.  
Genom transformational outsourcing försöker företagen omvandla sina affärsprocesser samt 
den tekniska infrastrukturen för att reducera kostnader, förbättra servicen och ge 
befogenheter till de anställda. 69 
Ett exempel på transformational outsourcing är samarbetet med UK baserade Easy Group 
och Wipro. Easy är kända i Europa för att erbjuda låg kostnad flyg och uthyrning av bilar 
men på senare dagar har man gett sig in på biograf marknaden. Skillnaden mellan 
easyCinema och andra biografer är att tekniken är en stor del av företagsmodellen. Kunder 
köper biljetter online eller från en terminal i själva biografen helt utan mänsklig närvaro. 
Därmed saknas även försäljning av tilltugg som popcorn, det rekommenderas att ta med sig 
sina egna. easyCinema’s biljettsystem kommer att ta betalt beroende på hur populär filmen 
är, vilken tid på dygnet den visas och hur tidigt biljetten har varit bokad. Detta gör det 
möjligt att titta på filmer nästintill gratis förutsatt att du bokat vid en lunchtid några veckor 
tidigare för en film som Gigli. 
Easy group påstår att deras samarbete med Wipro har hjälpt dem att spara kostnader på 45 % 
jämfört med om man valt ett alternativt sätt att utföra arbetet på.70 Transformational 
outsourcing kan vara första steget ur ett långsiktigt perspektiv.  
De huvudsakliga anledningarna till att man väljer transformational outsourcing är: 
 

• Omstrukturera försörjningskedjan, skapa nya och starkare relationer mellan 
leverantörer och kunder. 

• Ge sig in på nya marknader. 
• Undersöka time-to-market processen för nya produkter och tjänster. 

 

                                                 
69 Minoli, 1995 
70 Emma Nash, July 17 2003 
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5.6 VARFÖR OFFSHORING KAN GÅ FEL 
Möjligheter för användning av offshore outsourcing är enorma, men det finns trots allt även 
många risker. Det finns många praktexempel på hur fel det kan gå. Enligt McKinsey Global 
Institute misslyckas upp till 50 % av outsourcing försöken att uppnå förväntade resultat.  I 
många av fallen har man för höga förväntningar i andra fall misslyckas man med att 
balansera kostnad med kvalitet. 
En annan anledning till att man misslyckas med att uppnå förväntade resultat är att företag 
inte har engagerat sig tillräckligt nog med ledningsresurser för att få projekten att fungera. 
Eller så har man lagt ner alldeles för mycket fokus på att bespara kostnader och effekten blir 
då att offshore företaget blir tvunget att reducera prestanda. 71 
 
Enligt en undersökning av CFO magazine under 2004, presenterades anledningar till varför 
man överväger till att välja outsourca offshore: 

1. Förbli konkurrenskraftig 
2. Begäran att öka vinstmarginal 
3. Effekten av tvångsförflyttade arbetare på onshore uppdrag 
4. Begäran att omlokalisera resurser till nya möjligheter 

 
Argumenten för och emot offshore outsourcing är i första hand fokuserade på 
kostnadsfördelarna och effekten på anställda samt det offentliga ryktet utåt. Anledningarna 
till varför offshore projekt misslyckas beror mer på den implementerade företagsmodellen, 
planeringsstadiet och relationen med offshore leverantören. 
 

5.6.1 HANTERA RELATIONER 
Orsaken till att många outsourcing relationer misslyckas är: 
 

• Bristande engagemang med att hantera relationen med offshore outsourcing företaget 
• Brist på intern lednings förmåga att hantera relationen  
• Orealistiska förväntningar 

 
Upphörande relationer måste i förväg förutses och en beslöjad välgjord utträdesstrategi 
måste vara förberedd. Man ska ha som mål att alltid tänka sig att man arbetar med en 
medarbetare och det är ett långsiktigt förhållande med offshore leverantören:  
 

• Skapa tillit mellan båda parterna samt skapa en modell som man skall använda sig av 
för att komma överens med arbetare från externa leverantörer 

• Uppmana förbättring för allas fördelar 
• Tillhandahålla klarhet mellan roller, ansar och förväntningar 
• Förbättra trovärdighet genom att sätta och demonstrera standard 72 

                                                 
71 Downey, 2004: 55 
72 Downey, 2004: 57 
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5.6.2 FÖRLUST AV KONTROLL 
Att förlora kontroll under en outsourcing period är ett av de största orosmomenten för en 
projektledare. Det kan uppstå om företaget saknar kunskap, tid eller erfarenhet för att hantera 
arbete med en outsourcing leverantör. Småföretag kan också känna sig underlägsna med att 
arbeta med större outsourcing leverantörer, ojämnheten mellan storlek kan leda till att man 
förlorar kontroll. Småföretag är oftast ägda av en eller få styrelsemedlemmar som oftast har 
en lång bakgrund inom företagsverksamhet och är vana med att leda företaget med egna 
händer.  
Att förlora liten del av denna kontroll för att öka produktionen och bespara kostnader är 
oftast svårt emotionellt. Eftersom det är väldigt känsligt att låta en utomstående part att ta del 
av företagets information. Avståndet och tidsskillnaden är andra viktiga aspekter som får 
många företagsledare att stapla som risker. 
Det finns dock rapporter som säger det motsatta att outsourcing kan bidra till ökad 
företagskontroll. En studie av Accenture och The Economist Intelligence Unit under år 2005 
visade att 43 % av finansdirektörer som har outsourcat aktiviteter i deras företag ansåg att 
outsourcing förbättrade kontrollen inom företaget. Detta beror på att outsourcade processer 
oftast är bättre designade och väl dokumenterade. 
 
Offshore outsourcing relationer skall vara strukturerade för att bibehålla rätt nivå av kontroll 
på företaget som outsourcar. Speciellt när man tar beslut som påverkar företaget direkt. 
Uppenbarligen måste man balansera detta med högre kostnader som skall resultera 
förbättrad kontroll. 73 

 
Figur 5-1: Control vs Cost (Mapping Offshore Markets , 2006-05-10) 

                                                 
73 Downey, 2004: 58 
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5.6.3 NEGATIV PUBLICITET 
På senare tid har man upplevt trenden att undvika offshore på grund av rädslan av negativ 
publicitet. Dock finns det tecken utifrån politiska aspekter att offshoring blir allt mer 
accepterat och tankesättet förändras till en viss grad med tiden. Detta eftersom konkurrensen 
är så pass hög i den globala marknaden. Nyckeln till att hantera media är att vara öppen och 
förklara möjligheterna med offshore. Förklaringar som: 
 

• Finansiella fördelar till aktieägarna 
• Behovet att vara konkurrenskraftig för att säkra en hållbar framtid för de anställda 
• Behovet att hela tiden öka produktiviteten och prestanda för att erbjuda bättre service 

till kunder 
 
Företag som undviker att öppet berätta om deras outsourcing aktiviteter kan i efterhand få ett 
bakslag av offentligheten. Givetvis reflekterar inte sådana rubriker positivt på ett företag och 
inte heller på framtida kunder. 74 
 

5.7 LÖNEINFLATION 
Det finns en rädsla att ökad offshore aktiviteter i städer som Bangalore och Mumbai kommer 
leda till löneinflation på 13 % årligen. Detta betyder att så småningom kommer 
kostnadsfördelen med offshoring att försvinna. 
Det finns många anledningar till att argumentera emot påståendet. Lokal löneinflation 
kommer förmodligen att fortsätta på vissa områden i Indien medan multinationella företag 
fokuserar begäran på två eller tre stora städer i Indien. Kostnaden att starta igång offshore 
projekt blir stora vilket leder till att dessa företagsverksamheter inte kan lämna dessa så 
kallade "hot spots" på ett effektivt sätt. 75 
Många journalister tror att det är här Kina kommer in i bilden och att Indien är på sin högsta 
topp redan idag: 
 

”The talent pool of high quality is fully employed. The wage inflation is rampant 
in India. The BPO companies in India are now targeting smaller cities. 
However, they are finding that the talent pool in smaller cities lack the quality 
that made the Western companies interested in India. According international 
think tanks, India may have topped out in its boom in outsourcing.”76 
Harish Baliga från Indian Daily 

 
Men enligt en studie av The McKinsey Global Institute (2005) är det inte troligt att lönerna 
på offshore marknaden kommer nå den nivå som är nådd på de etablerade marknaderna. 
 

                                                 
74 Downey, 2004: 60 
75 Downey, 2004: 61 
76 India Daily, 2006-05-10 
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5.8 HANTERA RISKER 
Det finns en betydande risk att anställda, leverantörer och kunder inte ger fullt stöd till ett 
företag som är under övergång till en outsourcing modell. 
 
Osäkerhet under en övergång ökar risken att anställda kan känna ovisshet. Därför är det 
viktigt att vid ett tidigt skede kommunicera med anställda om planer och funderingar. Stödet 
från anställda att gå offshore är viktigt för företagets moral. 
 

• Tillhandahålla ett formellt tillvägagångssätt att angripa förändringar 
• Tillförsäkra ett glasklart meddelande 
• Övervaka moralen inom organisationen och anpassa meddelandet därefter 
• Ta tid att engagera de anställda och förklara hur förändringen kommer att påverka på 

den personliga nivån 
 
Ett av de mest vanligaste problemen företag stöter på är konkurrensen mellan onshore och 
offshore grupper. Offshore arbetare vill ha mer ansvar och större arbetsuppgifter medan 
onshore anställda försvarar och vill bevisa något. 
 
En lösning till denna sorts risksituationer kan vara att köra mindre test simulatorer av 
processer eller projekt som ska flyttas ut, innan man börjar på riktigt. 
 
Det finns olika sätt att reducera risker, det man måste börja med är att identifiera riskerna. 
Förstå varför dem uppstått och rapportera och övervaka dem under projektets gång. Om man 
följer detta initiativ har man det mest effektivaste verktyget i handen. Reducerade risker 
betyder att ett företag kan sänka kostnader och förbättra chanser att bli framgångsrika. 
 
Det finns även möjlighet att skapa en risk matris som hjälper företaget att identifiera var 
resurser och tid skall fokuseras. 
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Figur 5-2: Risk matris. 

 

5.9 KULTURELLA SKILLNADER 
Kulturella faktorer är något som inte får underskattas. Att få grepp om kulturen är vitalt för 
att förstå varandra. Generellt sett är indierna väldigt artiga. Ibland för artiga, till exempel om 
man frågar en anställd om han hinner utföra uppgiften innan dagens slut, får man aldrig ett 
nej som svar. Utan svar som ”jag ska försöka” även om denne vet att det är omöjligt att 
hinna. Jag minns inte hur många gånger man suttit i en riksha där chauffören sagt att han vet 
var hotellet ligger, men ändå slutar det med att man får gå den sista biten till fots eller öva 
sin Hindi och försöka guida chauffören vilket inte alltid kan sluta som planerat. 
 
Indian Standard Time, IST, eller ”Indian stretchable” time som det händer att det kallas, har 
varken sommartid eller vintertid. På grund av ytans bredd, blir landet indelat i två olika 
tidszoner, man behåller dock endast en gemensam tid. Tidsskillnaden med CET (Central 
European Time) är förskjutningen på 3,5 respektive 4,5 timmar. Från mina erfarenheter har 
jag märkt att bara vara på tid, är en konst för indierna. Att vara på tid betyder inte alltid att 
komma i tid, har man bestämt en tid för ett möte är denna endast ett mål att uppnå.  
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Sannolikhet att en händelse på träffar 

Exempel på risker: 
1. Brist på stöd från andelsägare. 
2. Underskattning av löneflationen i Indien. 
3. Försenade installationer i form av telefoni och bredband 
4. Brist med att hitta lokaler. 
5. Kulturella skillnader. 
6. Misslycka med att uppnå kvalitetsmål. 
7. Behålla sin stab. 
8. Förmåga att rekrytera personal med hög kaliber. 

*1 

*2 

*3 

*4 

*5 

*6 

*7 *8 
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Man beaktar tid som ett rörande moment, missar man en tidpunkt kommer det en ytterligare. 
Detta kan tycka många från västvärlden är obegripligt och förvirrande i början. Att komma i 
tid är något som är i vår natur, att komma försenat anses vara nonchalant. Det är 
fascinerande hur olika kulturer reagerar på olika sätt. 77  
  
Några punkter att notera i samband med företagsverksamhet: 
 

• Alla beslut går genom med chefens medverkande, det resulterar till att den anställde 
blir förtegen att acceptera ansvar 

• Anställda följer instruktioner utan att ifrågasätta chefen 
• Man undviker helst att komma i kontakt med konflikter, eftersom det anses vara en 

svaghet att visa sitt temperament 
• Förseningar i allmänhet är något som är accepterat, detta gäller även i 

företagsverksamhet. Främst när man är i kontakt med myndigheter 
 
 

                                                 
77 Davies, 2004: 117 
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6. SLUTDISKUSSION 
 

 
 etta är det sista kapitlet i min uppsats, i början följer en kritisk granskning av studiens 
genomförande. Därefter förs en avslutande diskussion och avslutningsvis ges förslag på 

framtida forskning. 
 

 

6.1 KRITISK GRANSKNING 
Den kritik som kan riktas mot denna studie är bland annat relevans-faktorn av 
bakomliggande information kring ämnet kultur. Enkelt att ifrågasätta men svårt att värdera, 
många olika personers åsikter ska vara involverade därmed blir det nästintill omöjligt att 
tillfredsställa alla samtidigt. 
 
Jag tror att utgångspunkten för denna uppsats skulle kunna ha varit annorlunda. Med primär 
data insamlade från intervjuer med företagsledare representerade av små och medelstora 
företag skulle uppsatsen ha formats annorlunda, svårt att förutse exakt vad för sorts effekt 
den skulle ha bidragit med. 
 
Jag skulle också vilja påpeka att studien inte lett fram till några alltför revolutionerande 
slutsatser, men det kan ändå vara intressant att läsa eftersom jag har försökt att använda min 
unika position för att tolka en kultur. Ibland är det inte alltid lätt, då en omgivning i 
företagsverksamhet är unik i sig. 
 

6.2 AVSLUTANDE DISKUSSION 
Så här sammanfattningsvis tycker jag att jag lyckats bistå med den väsentliga information 
som behövs, att veta för företagsledare av små eller medelstora företag som funderar på att 
outsourca IT-tjänster till Indien. Mitt valde ämne är ganska brett, det finns mycket att ta med 
i denna uppsats som hamnat utanför. Därför har jag avgränsat studien till det som var 
viktigast och mest intressant för mig att forska. Jag har använt mig utav Outsourcing to India 
av Mark Kobayashi som grundstomme till studien. Kobayashi har skrivit boken utifrån flera 
års forskning och egna erfarenheter, förmodligen den högst trovärdigaste källan jag använt 
mig av. 
Man kan inte undgå att notera utvecklingen av mognadsgraden över den indiska outsourcing 
marknaden, det finns oändligt antal exempel på lyckade samarbeten. Jag som har rötter från 
Indien, upplever även denna utveckling över landet i helhet. Man blir ständigt förvånad över 
hur snabb utveckling sker speciellt över de tekniska aspekterna såväl som infrastruktur. Bara 
för sex år sedan, var strömförsörjning en barriär för företagen. Att följa Infosys och Wipro 

D 
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gå in på den globala scenen och mer eller mindre dominera känns overkligt, om man tänker 
sig hur situationen såg ut innan tjugohundratalets början. 
 
Min unika position som jag har ger mig möjlighet att se kulturen från två olika världar. Det 
finns en sida av indiska företag som kan förbättras och som kan sätta skräck i svenska små 
företag. Detta problem som jag påpekar kommer grund och botten från att Indien är ett mer 
hierarkiskt samhälle än Sverige. Ingen ifrågasätter kollegor och framför allt inte chefen. 
Kritiska synpunkter är tabubelagda och konflikter löses genom att helt enkelt ignorera som 
om de inte uppstod. Många traditionella företagsledare tänker även i banorna, om något 
nästan fungerar så är det lika bra som om att det fungerar. Dessa problem finns givetvis över 
hela världen, och representerar inte en stor skara. För att undvika att arbeta med dessa 
företag rekommenderar jag att i början välja att arbeta med de större företag som erbjuder 
mer säkerhet för små och medelstora företag.  
 
Jag tycker att jag under arbetets gång har funnit indikationer på att företag i allt större 
utsträckning kommer att outsourca delar eller hela avdelningar i framtiden. I samband med 
att fler företag väljer att utkontraktera till externa parter vore det intressant för mig att 
studera vilka effekter detta har på den globala outsourcing marknaden och givetvis på den 
indiska marknaden. Man kan inte undvika att fundera, hur länge kommer Indien att behålla 
tronen som marknadens nummer ett. Rädslan av högre löneinflation i storstäderna, kan 
betyda att kostnadsfördelen med offshoring till Indien kan försvinna. Det är en fråga som 
diskuteras hett just nu. Dock finns det flera anledningar till att argumentera emot påståendet. 
Men med största sannolikhet kommer uppkommande mindre platser och städer ta över 
outsourcing aktiviteter från Mumbai, Delhi och Bangalore. 
 
Med hjälp av de lyckade samarbetena har man bidragit till att öka acceptansen och 
förståelsen för outsourcing. I uppsatsen har det framgått att massmedia och allmänheten har 
visat motstånd till att organisationer väljer att outsourca aktiviteter. Detta motstånd anses 
minska i takt med att acceptansen och förståelsen ökar.  
 

6.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Under denna period av skrivande har jag haft funderingar kring de ämnen som inte rymt 
inom ramen för denna uppsats. Sen finns det även de ämnen som skulle kunna tänkas rymma 
i ramen som hamnat utanför. Jag tycker att det skulle vara intressant för mig att följa ett 
mindre företags resa mot vägen till outsourcing av IT-tjänster. Hur man resonerar kring olika 
beslut, vilka egenskaper man letar efter skall finnas hos företag i Indien att samarbete med 
eller folk man anställer själv. 
 
Det skulle även vara intressant och spännande att följa utvecklingen av det lilla företaget, 
hur resultatet av utkontraktering påverkat företaget. Hur man ser på samarbetet och 
framtiden. Att följa utvecklingen av löneinflation är en annan intressant fråga, hur den 
påverkar Indiens outsourcing marknad och hur storstäderna reagerar på det.
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