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Sammanfattning 
Det blir allt vanligare att västerländska företag försöker finna utvecklingsmöjligheter för sin 

verksamhet med hjälp av andra företag utanför de nationella gränserna. Detta innebär att 

globalt samarbete blir allt vanligare för att införa ny kompetens och teknik till verksamheten. 

Den ökande efterfrågan på teknikutveckling gör Indien till ett attraktivt val. Landets 

ingenjörer har en bred kunskap och skapar möjligheter för företag att få större perspektiv och 

en god kunskapsöverföring. I ett outsourcing samarbete möter företaget skillnader i kultur, 

kommunikation och organisation. För att möjliggöra ett lyckat resultat med det internationella 

samarbetet, kommer det att medföra förändringar och utmaningar för företaget. Att lägga ut 

funktioner av sin verksamhet till ett avlägset land som skiljer sig i språk, kultur och synsätt 

kräver mycket engagemang samt en god kommunikation för en bra samverkan mellan de 

parter som ingår i outsourcingprocessen.  

 

Vi har undersökt de kulturella skillnadernas betydelse och vilka kommunikativa utmaningar 

företag kan komma att möta när de väljer att outsourca IT-funktioner till Indien.  

 

I den teoretiska delen har vi lyft fram vad tidigare forskning säger om outsourcing till Indien, 

samt de aspekter som är av betydelse i denna samarbetsform. I den empiriska delen har vi 

undersökt hur ett indiskt IT-leverantörsföretag samt externa personer med kunskap inom 

ämnesområdet ser på outsourcing till Indien samt vilken betydelse de anser att kultur, 

kommunikation, ledarskap och kunskapsöverföring har i dessa sammanhang. 

 

Analysen sammankopplar det empiriska materialet med teori för att se ett samband mellan de 

betydande faktorerna och dess för- och nackdelar. I ett tidigt stadie i utvecklingsprojektet bör 

kommunikation mellan parterna vara god och arbetsbeskrivning vara preciserad för att 

tjänsten skall utvecklas på önskat vis. Andra faktorer som anses avgörande i en 

outsourcingprocess är kunskap i ledarskap och kulturella skillnader, dessa faktorer möjliggör 

för företag som väljer att outsourca att resurser samt kompetens utnyttjas effektivt. 

 

Slutsatsen visar att IT-outsourcing till Indien kräver förberedelser och kunskap redan innan 

man går in i samarbetet. Genom att lägga vikt på kulturella skillnader kan företag 

åstadkomma en lönsamhet samt skapa en god och långsiktig relation mellan parterna.   
  



 
 

Abstract  
It has become more common for western companies to try to find development opportunities 

for their business beyond national borders. This means that global collaboration is introducing 

new skills and integrating new technology to companies. The increasing demand for 

technology makes India an attractive choice. The country's engineers have a broad knowledge 

and create opportunities for companies to gain greater perspective and innovation. 

Outsourcing to India often entails new challenges, such as differences in culture, 

communication and organization.  Companies that choose to outsource functions of its 

business to a distant country that differ in language and culture, often require a lot of 

dedication and a good communication for a good collaboration between the parties involved 

in the process. 

 

We have investigated differences in culture and what influence it has on the outsourcing 

process and what challenges in communication companies may face when they choose to 

outsource IT functions to India. 

 

In the theoretical part we describe what the past researchers says about outsourcing to India, 

and the subjects that are important in this form of cooperation. In the empirical part we have 

investigated how an Indian IT- company, as well as external people with knowledge in the 

subject area, looks at outsourcing to India and the importance of culture, communication, 

leadership and knowledge in these contexts. 

 

The analysis connects the empirical material and theory to see a correlation between the 

significant factors and its advantages and disadvantages. At an early stage the communication 

between the parties should be good and the job description should be precise to develop the 

outsourcing project in right direction. 

Other factors that are considered essential in an outsourcing process are knowledge in 

leadership and cultural differences. These factors are used to enable the companies who 

choose to outsource, to use the resources and expertise in an efficient way. 

 

The conclusion shows that IT outsourcing to India requires preparation and knowledge before 

you go into cooperation. By adding weight to cultural differences, companies can achieve 

profitability and a good and long term relationship between the parties. 
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer bakgrunden till problemet i denna undersökning att presenteras. 

Denna bakgrund kommer sedan leda fram till ett syfte, frågeställningar och avgränsningen 

för denna uppsats.  
_________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
Den växande handeln är en bidragande faktor till att outsourcing ökat så kraftigt de senaste 

åren, speciellt eftersom outsourcing minskar företagets kostnader.  

Detta är någonting som företag hela tiden eftersträvar genom att effektivisera sin organisation 

genom bland annat resursutnyttjande (Feenstra och Hanson, 1996; Grossman och Helpman, 

2003; Dankbaar, 2007). Vilket har lett till att företag som använder outsourcing försöker 

utnyttja den globala marknaden och dess möjligheter. Företag väljer att outsourca delar av sin 

verksamhet till lågkostnadsländer för att uppnå lägre kostnader samt effektivare arbete inom 

organisationen. Däremot kan företags innovationsförmåga påverkas negativ samt att kunskap 

och utbildning kan få en negativ påverkan i verksamheten, många företag glömmer bort dessa 

negativa delar med outsourcing (Feenstra och Hanson, 1996). 

 

Enligt Oza (2007) har det rådande trycket på marknaden och försök till låga priser tvingat 

många företag att minska sina kostnader. Genom att endast fokusera på kärnverksamheten kan 

företag idag outsourca andra delar av verksamheten till lågkostnadsländer i Asien. Enligt 

Takeoka och Wanninayaka (2008) är outsourcing ingenting nytt, det har från 1960- talet varit 

känt i USA och har med åren varierat från outsourcing av produktion till tjänster. 
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Figur 1:1 Ljungberg G. 2014. Därför vill företagen outsourca mer. Computer Sweden. 350 it-organisationer i 

Norden har deltagit i studien, och över 1000 it-outsourcingkontrakt, varav 400 svenska, har utvärderats.  

 

Enligt Takeoka och Wanninayaka (2008) kan IT-outsourcing innebära utveckling av 

affärsprocesser, mjukvara, underhåll av system och interna IT-funktioner. Beroende på hur 

stor del av verksamheten man beslutar att lägga ut för outsourcing, kan de innebära risker för 

kunden samt leverantören. 
Aundhe och Saji (2009) skriver att exempel på risker vid outsourcing kan vara hur bra 

relationen mellan kunden och leverantören är, projektets storlek, språkbarriärer, skillnader på 

arbetskultur samt ledningens roll i projektet. 
Den ökande efterfrågan och teknikutvecklingen gör att Indien är ett attraktivt val för företag i 

västvärlden. Den breda kunskap Indiens ingenjörer har, skapar möjligheter för företag att få 

större perspektiv och kunskap (Khan, 2003). 
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I företag som idag ska arbeta med IT-outsourcing finns det en begränsad kunskap om de olika 

kulturella skillnaderna, detta examensarbete syftar därför till att identifiera de kulturella 

skillnaderna. Följaktligen har frågeställningar formulerats enligt nedan: 

 

1.2Syfte 
Syftet med denna kandidatuppsats är att belysa vikten av kulturella skillnader och vilka 

utmaningar de skapar vid IT-outsourcing från Sverige till Indien  

1.2.1 Frågeställningar 

 Varför väljer företag att outsourca? 

 Vilka effekter har kulturella skillnader på kommunikationen vid ett IT-outsourcing 

samarbete? 

 Hur påverkar den nationella kulturen ledarskapet vid IT-outsourcing? 

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen har delvis avgränsats till kulturella skillnader mellan Sverige och Indiens arbetssätt 

som uppkommer vid ett outsourcing samarbete. Intervjuer har utförts med respondenter från 

Sverige samt nyckelpersoner från ett IT företag i Indien.   
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1.4 Uppsatsdisposition 
 
 

Det första kapitlet avser att presentera läsaren                                                                   Kapitel 1 
i området outsourcing, med hjälp av                                                                                    INLEDNING 
en introduktion, ett syfte, 
frågeställningar och en avgränsning.                        
 

 

I de andra kapitlet framförs val av metod och                                                                          Kapitel 2 
uppsatsens tillförlitlighet.                                                                                                       METOD 

                                                                                                                                                          
 
 
 

I det tredje kapitlet redovisas teori som efter fördjupning i                                                            Kapitel 3 

litteraturstudien är relevant inom ämnet outsourcing.                                                  TEORETISK REFERENSRAM                                      
                                                                      
  

 
 

Kapitel fyra presenterar en sammanställning                                                                        Kapitel 4 
av de fyra intervjuobjekten.                                                                                                  RESULTAT 

 
 
 
 

I det femte kapitlet förbinder vi vår teoretiska                                                                       Kapitel 5 
referensram med de resultat vi fått från intervjuobjekten.                                                    ANALYS 
Dessa kopplas samman och analyseras. 

 
 
 

I kapitel sex för vi en diskussion samt                                                                                    Kapitel 6 
redogör våra slutsatser kring                                                                                 DISKUSSION & SLUTSATS 
varför företag bör fokusera på de 
kulturella delarna i ett outsourcing 
samarbete. 
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2. Metod 
För att få en lättare förståelse för hur detta arbete är utformat kommer det i detta kapitel 

beskrivas vilka strategier och metoder som har används, samt vilka för- och nackdelar som 

finns gällande tillvägagångssätten i detta arbete. Denna uppsats riktar in sig mer på 

fenomenet outsourcing än på det intervjuade företaget. 
__________________________________________________________________ 

2.1 Litteraturstudier 
Relevant information har utgjort grunden för detta arbete, Wallimann (2001) skriver att för ett 

bra arbete gäller det att insamling av information görs med noggrannhet. Genom att från start 

av arbetet utföra intervjuerna och litteraturstudierna ordentligt sparas energi och tid i gruppen, 

som sedan kan läggas på att genomföra ett bättre arbete (Wallimann, 2001). Vid start av 

litteraturstudien gäller det att söka information utefter ett bestämt ämne och hålla sig till det 

ämnet hela vägen ut, ämnet bestäms utifrån syftet och frågeställningarna (Andersen och 

Scwencke, 2013). Andersen och Scwencke (2013) beskriver vikten i ett bra samarbete och att 

alla deltagande har samma helhetsbild om vad projektet handlar om, samt hur viktigt det är att 

få ut så mycket som möjligt från sökning av information till litteraturstudien.  

 
För att syftet samt frågeställningarna ska besvaras har det genomförts en litteraturstudie inom 

ämnena outsourcing, IT-outsourcing, kultur samt organisation. Biggam (2010) och Fink 

(2014) rekommenderar att databaserna ”Google Scholar” och ”Emerald” används vid sökande 

efter artiklar, ”Web och science” och ”IEEE” är databaser som även har nyttjas i detta arbete, 

alla dessa har funnits på Högskolan i Gäves bibliotekssida. Sökorden som användes i 

databaserna var: outsourcing, IT-outsourcing, outsourcing Indien, kultur samt organisation. 

Vid användandet av detta sökord har ett flertal artiklar hittats som sedan efter relevans sållats 

ut och lästs för detta arbete. Litteraturstudien har även grundats på böckerna: Global services 

Outsourcing, samt Organisationer och kulturer, som tagits fram genom sökande på Högskolan 

i Gävles bibliotek sida med sökorden “outsourcing”, ”organisation” samt ”kultur”. En 

sammanfattning av böckerna har sedan lästs och de böcker som anses relevanta har valts ut 

och lästs mer noggrant.   

 

2.2 Genomförande 

2.2.1 Primärdata 

Primärdata är en förstahandskälla som ingen tidigare samlat in eller publicerat, det kan vara 

att intervjua en individ som berättar sina egna upplevelser, uppfattningar och åsikter. Vid 

genomförandet av detta projekt har intervjustudier används, med primärdatainsamling som 

huvudkälla. Denna studie har genomförts då det finns ett starkt intresse för IT-outsourcing, 

och därför se de kommunikativa skillnaderna mellan Indien och Sverige.   

 

En intervjustudie har genomförts då projektgruppen ville veta hur respondenterna betraktar 

ämnet och få deras bild av IT-outsourcing.  

Walliman (2011) skriver att en intervju ska vara väl strukturerad då det används förbestämda 

frågor samt att de ska kunna kopplas till den teoretiska referensramen, vilket innebär att 

svaren som önskas är konkreta. Om det är ett långt avstånd mellan intervjuaren och 

respondenten är telefon eller liknande medel lämpliga att använda. Vid muntlig intervju bör 

intervjuaren försöka uppmuntra respondenten till att utveckla sina svar så väl det går, vilket 

inte kan uppnås på samma sätt vid en enkät undersökning (Walliman, 2011).  
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Då detta arbete grundas på intervjustudier inom ett begränsat område krävdes det egna tankar 

och synpunkter från respondenterna, vilket anses ha uppnåtts med muntliga intervjuer. I detta 

arbeta har intervjuer utförts med chefer från Indpro samt externa aktörer. Kontakt via e-mail 

och telefon har varit en viktig del för att få relevant information samt hålla kontakten, då 

företaget är lokaliserat i Indien.  

 

2.2.2 Sekundärdata  

Sekundär data borde enligt Walliman (2011) användas i alla undersökningar, detta för 

bakgrunden i studien, då dessa data är den som används mest vid studier eftersom det 

innefattar material som böcker, internet samt artiklar. 

De sekundära data som används i denna studie har förekommit från böcker och 

forskningsartiklar inom ämnet IT-outsourcing och organisation.  

2.2.3 Kvantitativ och kvalitativ forskning 

En forskning kan delas in i kvantitativ- och kvalitativ forskning. Den kvantitativa forskningen 

omfattar empirin och mätbar data, det är sådan data som ger exempelvis siffror, antal, kön och 

ålder. Den kvalitativa forskningen handlar om förståelsen för hur, vad samt varför någonting 

sker, det handlar om att hitta helheten i vad de intervjuade menar (Walliman, 2011). Enligt 

Biggam (2010) är kvantitativ forskning ”hur” och kvalitativ forskning ”varför”.  

 

Genom större delar av projektet har en kvalitativ forskning genomförts då en litteraturstudie 

gjort, detta för att skapa en djupare uppfattning för det valda ämnet. I litteraturstudien 

genomfördes även en kvantitativ forskning då statistik upptäcktes inom det valda ämnet och 

användes.  

2.2.4 Intervjuer 

2.2.4.1 Genomförande Intervjuer 

I detta arbete har intervjuer genomförts, mestadels via e-mail och telefon men även genom 

kommunikationsformen Skype, detta för att få en sådan verklighetsbaserad intervju som 

möjligt. Intervjuerna har ställts muntligt till två chefer för företaget Indpro samt till professor 

Lars Bengtsson, sedan har enkäter skickats ut med liknande frågor till de två skribenterna från 

Computer of Sweden. Frågorna som ställt i intervjuerna har varit baserade på fakta som fåtts i 

litteraturstudien och används i den teoretiska referensramen. Detta gjordes för att kunna 

koppla den teoretiska referensramen med resultatet från intervjuerna och på så sätt kunna 

använda senare i rapporten.  

 

Vid intervjuerna med Indpro ställdes frågor om företaget, konkurrenskraften och även hur de 

arbetar med IT-outsourcing samt vad outsourcing är för dem. Vid intervjuerna med de externa 

aktörerna ställdes mer allmänna frågor om IT-outsourcing, organisation och kultur.  

2.2.4.2 Val av respondenter 

Då intervjuerna är en stor del i denna uppsats är det viktigt att respondenterna valts ut med 

omtanke, vid val av respondenter undersöktes det först vilka som kan ge mest trovärdig 

information både ur företaget men även utomstående aktörer.  De respondenter som valdes 

har en bra kunskap inom det valda ämnet samt har olika bakgrunder, detta var viktigt för att få 

en sådan omfattande bild av ämnet som möjligt. Frågan innan intervjuerna var, hur de olika 

aktörerna ser på definitionen av IT-outsourcing samt vilka de tror skillnaderna är mellan 

Sverige och Indien både inom organisation men även kulturellt. 
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För att uppnå så bra resultat som möjligt utfördes intervjuer med flera olika parter, Pavel CEO 

och Tom Vice VD på det indiska företaget Indpro. Mattias och Martin som är skribenter på 

tidningen Computer of Sweden och insatta i ämnet outsourcing, samt professor Lars 

Bengtsson som skrivit böcker samt artiklar om ämnet outsourcing. 

 

Pavel CEO för Indpro AB valdes att intervjuas då att han har stor kunskap inom outsourcing, 

han har grundat bolaget och upplevt de kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien i 10-

årstid. Tom Vice VD:n har tidigare jobbat som ingenjör och kan därför koppla ingenjörernas 

synsätt till kundens förväntning.   

Indpros affärsidé är att erbjuda indisk kompetens till den svenska marknaden, primärt inom IT 

tjänster och mjukvaruutveckling. Deras koncept är blended sourcing vilket innebär att de har 

svenskar på plats i Indien som inte bara hjälper deras utvecklare att förstår vad som ska göras, 

men även varför och i vilken kontext deras kunder i Sverige tänker. De erbjuder olika 

modeller där deras konsulter och projektledare kan finnas på plats hos kund såväl som off-

shore. Kunder kan välja att nyttja deras expertis inom blended sourcing och ha delaktiga 

svenska projektledare och utvecklare i deras team, kunden kan även leda teamet själv. De 

levererar kvalitativ kompetens inom systemutveckling, webbutveckling, mobila lösningar, 

automatiserad testning samt konstruktion för CAD/BIM. 

 

Lars Bengtsson är professor i Innovation Management vid Högskolan i Gävle, Sverige. Han 

har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och en doktorsexamen i Industriell ekonomi och 

arbetsvetenskap. Han har publicerat ett flertal artiklar och böcker om ämnen som 

innovationsledning, tillverkningsstrategier och outsourcing.  

 

Mattias Malmqvist, ekonomiredaktör samt ansvarig för analys och Computer Swedens HIT-

lista. Levererar nyheter och reportage som kretsar kring bransch, ekonomi och 

entreprenörskap. Martin Wallström, reporter som skriver om bland annat ekonomi, karriär, 

affärsutveckling och business intelligence. 

Computer of Sweden är en tidning som utges i Sverige och har huvudområde i 

informationsteknik, affärer samt verksamhetsutveckling. International Data Group (IDG) är 

ansvarig utgivare och kan jämföras med den svenska motsvarigheten till Computer world. 

Årligen delar Computer Sweden tillsammans med tidningen Affärsvärlden ut priset 

Guldmusen till Årets IT-personlighet och Årets IT-företag. 
 

 

2.3 Kritisk granskning av metod 
Genom att använda intervjustudier som underlag för rapporten tycks ett bra resultat ha 

uppstått, då respondenterna upplevdes som trovärdiga källor. Det är svårt att veta om de 

intervjuade i själva verket talar sanning, även fast de upplevs som trovärdiga källor är detta 

inte säkert. Litteraturstudien fokuserades mestadels på forskningsartiklar som många tidigare 

använts sig av och därför uppskattades som trovärdiga källor. Då de flesta artiklar samt 

böcker som lästes i litteraturstudien var på engelska, kan misstolkningar samt 

missuppfattningar uppstått då engelska inte är någon i gruppens modersmål.  

Vid projektstart var det svårt att hitta ett ämne då det finns oändligt med information och val, 

vilket gjorde det svårt att hålla sig inom samma ämne. Detta gjorde att det tog lång tid att 

starta arbetet, genom att tidigare ha valt ämne samt vision och inte tvekat så mycket kunde det 

ha sparats mycket tid.  

Genom att jämföra böckerna och artiklarna med varandra har källans trovärdighet ökat.   
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2.3.1 Kritik mot intervjuförfarandet 

Vid analysen av den insamlade informationen finns vissa risker som hela tiden fanns i 

åtagandet. Det kan hända att tillförlitligheten i informationen inte är hög då vissa intervjuer 

utfördes endast via enkäter och inte muntligt på plats. Då de två journalisterna skrev ned sitt 

svar och sedan skickade till oss, vet vi inte om de var ärliga eller inte. Detta är en risk med 

alla intervjuer då om de inte vet svaret, istället kan hitta på ett svar och därför inte svara 

utefter vad de tycker och vet. Även fast det var enkät frågor som ställdes, upplevdes det att 

mycket information kom fram, då de svarade väldigt utförligt på frågorna.  

Vi upplever att samtliga respondenter som intervjuades var hjälpsamma och gjorde ett trevligt 

bemötande, vilket ökade tillförlitligheten i deras svar, eftersom alla var så insatta i sitt ämne 

valdes det att låta de lägga till egna punkter som de tyckte var viktiga att ha med inom ämnet.  

Dessa två intervjusätt ansåg vi var det bästa sättet för att få svar på syftet samt 

forskningsfrågorna.  

 

Vi har inte intervjuat ett kundföretag vilket skulle kunna ha gett ett större perspektiv på de 

upplevda kulturella skillnaderna som kan uppkomma i ett IT-outsourcing samarbete. Detta för 

att det kundföretag vi varit i kontakt med inte ville gå ut med information kring deras 

arbetssätt.  

2.3.2 Metodens reliabilitet och validitet  

Validitet handlar om hur studien kan mätas och sedan tillämpa det resultat som framkommer 

på andra situationer. Reliabilitet handlar om hur pass trovärdig studien är. För att i denna 

rapport styrka validiteten och reliabiliteten har det valts att göra en utförlig beskrivning av 

metoden som användes vid insamlandet av studiematerialet samt genom att utförligt beskriva 

valet av respondenterna. 

 

I denna studie har respondenter valts som bidrar till att studien mäter rätt avsedda aspekter, 

detta gör att vi anser att validiteten och reliabiliteten är hög i denna rapport. Eftersom urvalet 

av respondenter är valda utefter denna studie kan det vara svårt att tillämpa den information 

som fåtts från dem i andra sammanhang, dock gäller inte detta alla de intervjuade 

respondenterna vilket har lett till blandat resultat. En kvalitativ studie handlar om olika 

tolkningar (Merriam, 2010), därför har validiteten försökt att stärkas genom att intervjua två 

chefer med olika ansvarsfördelningar samt olika externa parter med kunskap inom det valda 

ämnet.  

 

Denna studie har genomförts och tolkats av två personer, vid insamling av empirin och 

analysen har våra uppfattningar av det valda materialet ständigt jämförts, för att få en så bra 

och säker tolkning av materialet som möjligt.  

 

I denna studie har vi hela tiden varit objektiva vid insamlingen av empirin, vilket har bidragit 

till att tolkningen av resultatet inte har bestämts av våra egna förutfattade meningar. Detta är 

en viktig del för studiens pålitlighet då detta är en kvalitativ studie. Därför har vi vid 

intervjuerna försökt att inte påverka respondenternas åsikter och beskrivningar, utan låtit dem 

få en betydande roll. Genom att utförligt beskriva varje del i studien bidrar det till att läsarna 

lättare kan ta del av resultatet och slutsatsen, och få en tydlig bild av ämnet.  

 

Detta har gjorts för att lättare få en förståelse och bedöma om det om resultatet i studien kan 

användas i andra sammanhang än den som denna studie omfattar.  
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2.3.3 Generalisering  

En vanligt förekommande fråga från en fallstudie är ofta vilka slutsatser det går att dra. De 

finns de som anser att en fallstudie kan ses som en förstudie för att skapa hypoteser och få 

perspektiv. Ur resultaten från en fallstudie kan man däremot göra en analytisk generalisering, 

vilket innefattar att resultaten kan användas till att skapa teorier, se mönster och utnyttja 

tidigare teorier som referenspunkt. 

Denna uppsats har avgränsats till outsourcing av IT till Indien. Det resultat som uppsatsen får 

fram skulle kunna användas till andra liknande studier då den innehåller mycket information 

om outsourcing i sin helhet och även andra processer som arbetas med i Indien.  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges den teori som efter fördjupning i litteraturstudien är relevant inom ämnet 

outsourcing, den väsentliga litteraturen handlar om IT-outsourcing, kommunikation, 

kulturella skillnader samt kunskap. 
__________________________________________________________________ 

3.1 Definition av Outsourcing 
Augustson och Sten (1999) definierar outsourcing ur begreppet 

"to source from without" Med andra ord betyder outsourcing då helt enkelt inköp, det vill säga 

att försörja organisationen med externt producerade varor och tjänster till skillnad från 

egenproducerade. 

 

Citat ut Augustson och Sten (1999) 

"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." 

 

Edgren och Skärvad (2014) skriver att outsourcing handlar om att ett företag köper en viss 

arbetsuppgift, funktion, aktivitet, affärsprocess eller annan del av värdekedjan från en extern 

organisation, istället för att själva utföra den. 

De vanligaste är att företag beslutar sig att outsourca funktioner eller aktiviteter som tidigare 

har utförts inom företaget. På så vis kan de fokusera på dess egna "kärnverksamhet". 

Regelbundna funktioner och aktiviteter i ett företag är det största behovet man avser till 

outsourcing. Detta leder ofta till mer eller mindre långsiktiga kontrakt mellan de outsourcade 

företaget och leverantören (Edgren och Skärvad, 2014). 

 

Det finns många olika definitioner av outsourcing, utav alla dessa definitioner finns det tre 

huvudtolkningar: 

1. Outsourcing som externalisering av befintliga aktiviteter. 

2. Outsourcing som inköp. 

3. Outsourcing som relation (Augustson och Sten, 1999). 

 

Enligt Aundhe och Saji (2009) är outsourcing en viktig global strategi för många 

verksamheter idag. Världsekonomin bidrar till drabbade verksamheter som söker efter 

alternativa produktionssätt i lågkostnadsländer. De senaste tio åren har outsourcing gått från 

att vara en kostnadsreducering, till att skapa värdefulla relationer mellan globala företag. 

Det finns flera olika skäl till att företag väljer att outsourca, en nyckelfaktor är att få tjänster 

genomförda av en specialist som kan utföra funktionen bättre, allt till en lägre kostnad 

(Takeoka och Wanninayaka, 2008). 

Enligt Oza (2007) är de fem främsta skälen till att företag väljer att outsourca: 

1. Företaget kan fokusera bättre på kärnverksamheter. 

2. De får tillgång till global kompetens 

3. Dra nytta av extern ingenjörskunskap 

4. Dela risker 
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5. Resurser som kan användas vid andra ändamål 

Outsourcing är ett begrepp med många olika tolkningar, generellt handlar det om att en extern 

leverantör får ansvaret för en verksamhetsdel. Det vill säga att det finns en intern verksamhet 

som överlåter de interna resurserna till leverantören (Lindberg, Kahn & Krouthén, 2009). 

3.2 Offshoring 
Offshoring sker när ett företag flyttar delar eller hela sin funktionella verksamhet både 

geografiskt och kulturellt, genom att exempelvis outsourca en process (Manning et. al, 2008; 

McIvor, 2010). 

Det kan vara svårt för företag att handskas med sina leverantörer när de arbetar med 

offshoring, då dessa platser ligger avlägset, de kan även uppleva att servicen är dålig 

mestadels för att det finns språkliga och kulturella skillnader (McIvor, 2010). 

Enligt McIvor (2010) har studier visats att om en organisation väljer att outsourca sin 

mjukvaruutveckling så skapar de avstånd, de svårigheter som finns är med bland annat 

kommunikationen, övervakningen av tjänsten, den sociala aspekten samt svårigheter att skapa 

förtroende parterna mellan. 

 

3.3 IT outsourcing  
Under 1980-talet utvecklades IT-avdelningarna på många företag. IT sågs som nyckeln till 

affärsutveckling och effektivisering (Edgren och Skärvad, 2014). 

IT-utveckling skedde snabbt och det uppstod flera nya IT-företag och alltmer började de stora 

företagen ta nytta av IT-konsulter och lägga ut IT-driften på de ökande IT-service-företagen 

(Edgren och Skärvad, 2014). 

Enligt Mol (2007) utvecklades IT med tiden till standardprogramvaror och företag tappade 

intresset för att skapa nya IT-system. Två internationella milstolpar var på mitten av 1980-

talet då företaget Kodak valde att outsourca hela sin IT-verksamhet och företaget BP 

outsourca inte bara sin IT-verksamhet, i mitten på 90-talet, utan dessutom drift och 

systemutveckling till en och samma IT-service-företag.  Detta skapade intresse för flera 

storföretag, som därefter valde att göra desamma. 

Idag är IT-outsourcing omfattande, dock är det inte alltid med lyckad framgång. Enligt 

Edgren och Skärvad (2014) är det lättare att outsourca IT-drift än IT-utveckling. En nackdel 

kan däremot vara att man förlorar viktiga synergieffekter mellan IT och 

verksamhetsutveckling, speciellt ifall företaget har affärsmodeller som kräver att IT är en del 

av kärnverksamheten. Detta leder till att IT-utvecklarna inte bara har fokus i IT utan de blir 

även verksamhetsspecialister och nyckelpersoner i affärsutvecklingen (Edgren och Skärvad, 

2014). 

När ett outsourcingavtal görs är det viktigt att kunden är tydlig gällande varför den vill göra 

upphandlingen då detta kan göra att kunden finner sitt mål med outsourcingen och då leder 

det inte till kundmissnöjdhet.  

Enligt Lindberg, Kahn & Krouthén (2009) är outsourcing inte bara ett IT-avtal utan det är 

även en affärs- och leveransmodell för IT-tjänster. Vid användandet av outsourcing skapas en 

relation mellan kund och leverantör som är snarlikt ett partnerförhållande. 
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3.4 Fördelar med IT-Outsourcing till Indien 
Indien är ett land som ofta förekommer i diskussioner kring outsourcing, landet har länge 

byggt på sina framgångsfaktorer såsom åtkomst av resurser, kostnadsfördelar och IT-tjänster 

som produceras för mindre än hälften av kostnaden jämfört med prislista i Sverige. Indien är 

ett väletablerat land när man berör frågan IT-tjänster och landet är fortfarande i 

utvecklingsfasen, vilket gör att kostnader för IT-tjänster kan hålla sig låga och de gör Indien 

till ett attraktivt val för västvärldens företag (Enarsson 2008). 

Den indiska mjukvaruindustrin har potential och kapacitet för att utveckla produkter till den 

globala marknaden, framförallt har de kunskapen för att ha en betydande inverkan på 

marknaden. Indiens mjukvaruindustri bör enligt Khan (2003) fullända dess arbetsutbud med 

dygnet runt service, kvalitetssäkring samt goda språkkunskaper för att undvika språkbarriärer. 

3.5 Risker 
Enligt Aundhe och Saji (2009) skiljer sig grader av risker vid outsourcing. Vilken del av sin 

verksamhet man väljer att outsourca har stor betydelse till vilken grad av risk man kan uppnå. 

Vidare skriver Aundhe och Saji (2009) om tre betydande risker vid outsourcing, dessa är 

missförstånd kring projektets arbetsgång, risker kring relationen mellan de två aktörerna samt 

ekonomiska risker. 

Det finns många studier om positiva resultat som outsourcing medför, enligt Upadhya (2009) 

bör företag, innan de beslutar sig om att lägga ut delar av sin verksamhet till externa aktörer, 

se över den negativa påverkan samt risker som kan tillkomma vid outsourcing, så som 

omotiverade anställda, skillnader på ledningens roll i projektet samt arbetskultur. 

3.6 Kommunikation  
Kommunikation handlar om mer än att bara överföra information från en part till en annan, 

det handlar om hur den som tar emot informationen tar hand om den och hur informationen 

påverkar beteendet hos den parten (McIvor, 2010). 

Kommunikationen är en viktig del i ett företag, trots detta prioriterar inte chefer 

kommunikationen och dess frågor tillräckligt mycket, vilket gör att de företag som prioriterar 

detta kommer utvecklas mer samt får bättre resultat. Redan sedan 1938 har det konstaterats att 

kommunikationen i ett företag mellan alla medarbetare är nyckeln till framgång och är 

avgörande för ett företags överlevnad (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Om ett företag vill försöka undvika olika missförstånd mellan chefer, arbetare och andra 

aktörer är det viktigt att de har en bra och öppen kommunikation, även mellan företaget och 

andra parter, såsom kund och leverantör. Detta gör att varken kund, leverantör eller någon 

annan inblandat missar viktig information (Prehofer och Bettstetter, 2005). 

Genom en bra användning av kommunikation förbättras genomförandet och även resultatet i 

företaget. Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är det viktigt med att ständigt arbeta med 

förändringar i organisationen och belysa för alla inom organisationen hur viktigt det är med 

förändringar samt att alla stödjer förändringarna. Om detta ska fungera är det viktigt att de 

som genomför förändringen är tydlig med varför den sker men även vad det är som inte 

förändras, och även tala om det positiva resultat som uppstår av förändringen.  

Om en organisation ska kunna fungera är det en förutsättning att kommunikationen fungerar, 

utan kommunikation skulle inte ett företag kunna skapas, existera eller utvecklas, om detta 

inte fungerar slår detta tillbaks på hela organisationen och den blir lidande. Kommunikationen 

är speciellt viktig då den ger information och kunskap, mellan chefer och arbetare men även 
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mellan alla medarbetare inom företaget. Utan kommunikation får inte arbetare fram rätt 

information vilket kan leda till att fel tjänster utförs (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Bristfällig kommunikation är ofta en av anledningarna till att olika organisationsförändringar 

går fel, vilket även kan minska organisationens effektivitet (Jones, 2007). Därför är det viktigt 

för alla organisationer att ha en bra kommunikation, då den underlättar för alla medarbetare, 

speciellt vid förändringar i organisationen och består då med information och stöd som 

medarbetarna kan behöva (Miller, 2009: van Dam et.al., 2008). Enligt Miller (2009) leder 

kommunikation till minskad osäkerhet vilket leder till mindre svårigheter som missförstånd i 

organisationen. 

3.7 Ledning och ledarskap 
Kommunikation är en viktig del för att ledarskap ska fungera, det gäller att arbetare och 

ledare hela tiden samarbetar och kommunicerar med varandra.  

Det finns olika sorters av ledarskap, en handlar om att arbetarna och ledarna inte har samma 

mål, vilket gör att ledningen inte bidrar med så mycket hjälp utan att arbetarna istället får 

klara sig själv. Detta gör att ledningen inte heller bidrar med så mycket utan att arbetarna 

istället får klara sig själv. Den andra handlar om att ledarskap är mer ömsesidig, vilket innebär 

en bra kommunikation och att ledningen i första hand hjälper de som behöver hjälp istället för 

att tänka på sig själva (Hoogervorst et al. 2004). 

Om ledarskapet fungerar bra från chefer leder det till att arbetarna gör ett bättre arbete då 

cheferna uppnår deras behov och förväntningar (Hoogervorst et al. 2004). 

För att verksamheten ska fungera är det viktigt att företaget ser samarbetet mellan ledarskap 

och kommunikation, vilket enligt Hoogervorst et al. (2004) är viktiga faktorer för en lönsam 

verksamhet. Om detta ska lyckas gäller det även att sätta upp tydliga mål, visioner samt 

sociala relationer som är ömsesidiga mellan alla inblandade parter. 

För en chef eller annan ledare gäller det att förstå sammanhanget i vilket ledarskapet används, 

det gäller att förstå vad ledarskap går ut på och hjälpa andra. En viktig del är att inte hjälpa för 

mycket, det gäller att alla parter vet vad det är de ska göra och inte känna sig rädda för att 

göra det själv, men inte heller rädda för att ta hjälp av någon annan (Hoogervorst et al. 2004). 

Ledarna måste förstå arbetet och vad det är de ska göra, förstå varför de är ledare samt lära ut 

sin kunskap till andra (Hoogervorst et al. 2004).  

Enligt Burns (1979) är ledarskap det underverk som flest använder sig av men ändå inte 

förstår sig på. Detta på grund av alla de olika definitionerna som finns angående ledarskap 

och hur en bra ledare ska vara, det här är beroende på vilket slags ledarskap man väljer att tala 

om. Om man talar om ledarskap gällande teknik är det mer ett viktigt förhållande mellan chef 

och ledare vilket på lång sikt ska bidra till bättre ekonomi.  

Om chefer och ledare har ett bra ledarskap och kommunikation är det större chans att undvika 

missförstånd, (Hoogervorst et al. 2004) 

Det är viktigt att ledningen hela tiden underrättar arbetarna om vilka förändringar de tänker 

införa i organisationen, detta är ofta någonting som ledningen glömmer då de har kommit 

längre i förändringsfasen än många andra i företaget (Ylander, 2010). Ylander (2010) 

beskriver vikten av att kommunicera i rätt tid och till rätt person, såsom en chef eller ledare, 

speciellt vid förändringar inom företaget så rätt information kommer fram till rätt personer 

som sedan kan vidarebefordra informationen till resten av företaget. 
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I de flesta företag finns en organisationsledning, vilket är de som avgör vilka beslut som 

kommer tas i organisationen. Dessa beslut kan vara allt ifrån ändringar av leverantörer till 

beslut om hela outsourcingen. Denna ledning sätts in av en förvaltning som har hand om hela 

IT-verksamheten, beslutet kan ändras vid ett ledningsskifte om verksamheten inte tycker 

ledningen har gjort ett bra jobb gällande outsourcingen. Leverantören som organisationen 

använder sig av kan även den påverka ledningen, men har även en egen ledning på sitt 

företag. Vid förändringar i ledningen hos något av företagen, görs att det genast skapas en oro 

och delade meningar i det andra företaget, som i sin tur kan leda till slutar outsourca från 

verksamheten (Wong och Jaya, 2008; Taylor, 2005).  

3.8 Nationella skillnader inom kultur 
Enligt Hofstede et.al (2011) går det inte att fly undan kultur, det är ett fenomen som skapas 

gemensamt utifrån det sociala spelets oskrivna regler. Varenda individ bär på egna tankesätt, 

känslor och sätt att agera utifrån tidigare livserfarenheter. Kulturens ursprung är från den 

sociala miljön. Det är länder, samhällen och grupper som definierar den kultur och kulturella 

skillnader som finns (Hofstede et al. 2011).  

Ett problem som är vanligt vid outsourcing är att de anställda, leverantörerna samt kunden har 

olika synsätt och förväntningar (Slangen och Van Tulder, 2009). Enligt Hofstede et al. (2011) 

är de olika synsätten en viktig del som handlar om kulturens kärna, dessa har en tendens att 

kopplas samman med människors beteende och mönster. De olika värderingar som finns i 

människor kommer från känslor som kan uppfattas som positiva eller negativa. Det går att se 

ett starkt samband mellan ett lands värderingar och strukturen i landets traditionella regler, 

därför går det inte att ta in traditioner och landets kulturella regler och förändra hur människor 

tänker, känner eller handlar (Hofstede et al. 2011).  

Enligt Hofstede et al. (2011) händer det ofta att internationella företag möter motstånd från 

lokalbefolkningen då de finner att kundföretagens egen kultur påverkar landets ekonomiska 

och organisatoriska system. De internationella företagen bör tänka igenom vilka konsekvenser 

det kan bli innan de sätter nya regler som andra personer och samhällen ska följa, därför borde 

företagen skaffa sig den lärdom som finns kring kulturella skillnader i det aktuella landet.  

Sverige är ett land med lågt maktavstånd och undvikande av osäkerhet, men tänker däremot 

mycket på individualitet och feministiska värderingar. Detta är skillnaden mellan väst och 

asiatiska länder där det är en hög maktdistans, kollektivism samt långsiktiga relationer. Dessa 

kulturella skillnader kan ses som risker som kan förekomma vid kommunikativa och 

relationsmässiga missförstånd, dessa är möjliga att undvika om man skaffat rätt kunskap kring 

rutiner, politiska regler samt processer i outsourcinglandet (Karlöf, 2006; Ramingwong och 

Sajeev, 2007).    

3.8.1 Indisk kultur 

Enligt Lees och Khatri (2010) ses Indien idag som ett land där man kan uppnå 

kostnadsreducering och innovation. För ett lyckosamt affärsutbyte mellan ett indiskt företag 

och ett internationellt företag är det en god investering att bli välmedveten om landets 

mångkultur. Lönsamhet är en nyckelfaktor som många företag anser drivande för 

outsourcingtjänster är kultur en avgörande faktor när det kommer till att skapa en 

framgångsrik och långsiktig relation med företag beläget i Indien (Lees och Khatri, 2010). 

Lees och Khatri (2010) anser att det är välinvesterad tid att ta sig an förståelse kring Indiens 

kulturella skillnader och därmed förstå hur affärer görs i Indien. 
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Enligt Lees och Khatri (2010) förbises och undervärderas indiska kulturella faktorer och 

betydelser ofta av internationella företag vilket kan leda till vanliga problem ofta uppkommer 

vid outsourcing, såsom ökad tid som företaget behöver spendera på att sköta relationer, 

eventuella förseningar i produktion och missade deadlines. Att i dessa situationer koppla de 

kulturella skillnaderna bidrar inte till att lösa problemen, dock går det att lindra många av dem 

genom att skapa större förståelse. 

I ett indiskt företag är kultur och värde två viktiga förhållanden för att uppnå ett lyckat 

samarbete. Det är svårt att åstadkomma ett samarbete om ett team inte är bekväma med 

varandra, vilket leder till att det inte finns någon innovation som därmed gör affären svår.  För 

att skapa ett effektivt samarbete mellan de olika parterna gäller det att dem känner sig trygga 

och bekväma med varandra, samt att bygga upp förtroendet (Lees och Khatri 2010). 

De kulturella skillnaderna är den största orsaken till problem vid internationella samarbeten.  

Det gäller att förstå den kultur som finns i landet samt hitta en kommunikation som fungerar 

för båda parter, vid affärer i en annan kultur behövs det mer ansträngning och arbete för att 

förstå arbetarna och deras drivkrafter (Ranganathan och Balaji 2007). Enligt Lees och Khatri 

(2010) kan missförstådd kommunikation leda till att de grundläggande förtroendenivåerna tar 

skada och de behövs för att underlätta en framgångsrik och riskfördelad relation. 

I Indien är en affärsrelation den betydande grunden för ett samarbete, kontraktet som skrivs 

mellan företagen är en formalitet och ses mer som en guide för relationen. Sett till indierna är 

kontraktet fokuserad på den juridiska delen av samarbetet medan relationer är en följd av 

affärsresultatet (Lees och Khatri, 2010) 

Innebörden av ett kontrakt kan uppfattas på olika vis av parterna, vilket är viktigt att vara 

uppmärksam på för att skapa en pålitlig relation. Det är vanligt att indiska företag kan uppföra 

sig som att de redan finns påskrivna kontrakt, när de egentligen inte existerar. De indiska 

företaget börjar sedan verkställa produkter och tjänster innan kontraktet är färdigställt.  Detta 

tillvägagångssätt kan i många fall leda till att kundföretaget anser att det indiska företaget 

försöker undvika sina åtaganden. Detta leder ofta till en spricka mellan de två parterna som 

med tiden växer (Lees och Khatri, 2010). Enligt Tate och Ellram (2009) kan den kulturella 

klyftan undvikas ifall man vid utförandet av kontraktet försöka förstå den andra partens 

perspektiv och behov 

Lees och Khatri (2009) skriver att "don't worry" är de uttrycksätt indierna ofta använder när 

de stöter på problem, särskilt när deras del av affären går fel. För många kundföretag kan 

detta låta som ett sätt att försöka komma ifrån problemet, dock speglar detta bara två skilda 

parter som bär på olika kulturella perspektiv och aspekter att hantera problem på. De indiska 

företagen vill vid problem inte belasta kundföretaget och som ett tecken på respekt försöker 

de enligt Lees och Khatri (2009) tona ner problemet och inte tala om problemet för 

kundföretaget om det inte är nödvändigt.  Kundföretaget kan däremot ta orden "don't worry" 

på angivet sätt att indierna inte är seriösa och inte tar de problem som kan uppkomma som 

tillräckligt allvarliga. 

3.8.2 Svensk kultur 

Enligt Erikson (2011) kan man kategorisera svenskar som individualistiska, sekulariserad, 

jämställda. Språket används mer objektivt än känslosamt, det vill säga att svenskar hellre talar 

om viktiga ämnen än att kallprata. Svenskar undviker gärna konflikter och har väl avvägda 

åsikter, andra kulturer kan uppleva svenskar som otydliga och konflikträdda med sina vaga 

åsikter (Erikson, 2011) 
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I olika arbetssituationer har svenskar svårt att separera åsikter och personlighet där av är det 

vanligt att svenskar tar kritik personligt. Organisationskulturen i Sverige ser gärna till att 

förena verksamheten genom kompromisser då det finns en stark "göra" - kultur, detta är 

motsatsen till många av de andra kulturerna som mer har en ”vara”- kultur. Den svenska 

mentaliteten visar på en ovilja att släppa in "främmande människor" i livet och enligt Erikson 

(2011) är svenskar rädda för ovanlighet och kräver därför en omgivning som präglas av 

trygghet. 

Delaktighet är en stor betydande aspekt gällande management i Skandinavien, då 

verksamheters mål är att skapa gemensam syn och lärande. Detta mål är något som de 

svenska företagen har försökt införa genom ett bra ledarskap (Karlöf 2006). 

3.9 Kritik mot outsourcing 
Somliga författare och insatta i ämnet kring outsourcing anser att det inte är alltid ett företag 

blir mer kostnadseffektiva vid användandet av outsourcing, utan att det istället kan få motsatt 

effekt (Barthelemy och Adsit, 2003). För företag kan det vara svårt att hålla koll på alla 

kostnader som blir i samband med outsourcing, vilket i sin tur kan leda till att det spenderas 

mer pengar på tjänsten än vad som är tänkt. Oftast är detta i situationer där de kontrakt som 

skrivits mellan företagen är dåligt utformade (Barthelemy, 2001). 

Då företag väljer att ta bort delar av sin verksamhet vid start av outsourcing, kan de missa 

vissa intäkter som de brukade har men nu inte längre har, och då minskar kostnader istället för 

att öka den. Detta mest för att de fokuserar på kärnan i företaget och då missar alla 

utvecklingsområden i organisationen (Hendry, 1995).  

Enligt Barthelemy (2001) brukar inte de problem som uppstår vid outsourcing redovisas i 

olika forskningar, detta mestadels för att företagen själva inte vill inse att deras outsourcing 

har fungerat eller att kvalitén på tjänsten inte är så bra som de trott.  

Quinn (1999) menar att kvalitetsproblem och ett högre pris för den utvalda tjänsten kan vara 

en följd av ett begränsat utbud av leverantörer, vilket gör att tjänsten inte blir tillräckligt 

konkurrensutsatt.  

En av riskerna som finns när ett företag ska outsourca sin verksamhet är att arbetsförmågan 

och kunskapen i företaget försämras. När ett företag ska bestämma sig för om de ska 

outsourca gäller det att dem gör det av rätt skäl, de ska inte outsourca enbart för att det blir 

billigare då detta kan skada innovationsförmågan (Bengtsson, Haartman & Dabhilkar, 2009).   

Enligt Berggren och Bengtsson (2004) ser många företag blint på de negativa aspekterna som 

många författare varnar för med outsourcing, detta för de tycker outsourcing är omöjligt att 

motstå då de anser det är mycket billigare än om de skulle utföra tjänsten på deras företag.  

Att välja en partner är ett beslut som är viktigt när det kommer till outsourcing, det företagen 

borde göra när de letar efter en partner är att: försöka hitta någon de kan bygga upp en relation 

till så de kan lita på den partner, hitta en som inte tar för hög kostnad, samt att se till att 

partnern har rätt arbetsförhållanden (Bengtsson, Haartman & Dabhilkar, 2009; Berggren och 

Bengtsson, 2004).  

Att arbeta med outsourcing ger företaget olika positiva aspekter som de inte alltid tänker på, 

vilket kan vara lärande och kunskap. De lär sig mer om nätverk såsom hur de fungerar, 

samtidigt som de får bättre kunskap om externa partners och hur det är att jobba med dem 

(Berggren och Bengtsson, 2004; Grossman och Helpman, 2003). 
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3.10 Sammanfattning av teori  

 
För att en lyckad outsourcing ska ske krävs det att kommunikation, ledarskap och ledningen 

fungerar på ett sammanhållande sätt. För att det inte ska bli negativt för ett företag gäller det 

för dem att veta vilka de kulturella skillnaderna är, ha en god kommunikation, stark ledning 

och ledarskap, samt veta vilka kostnader det är som kan uppstå. 
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4 Resultat 
I detta kapitel har det insamlade materialet från olika intervjuer sammanfattats och skrivits i en löpande text. För att se 
fullständig intervjumall se bilaga 1. 
__________________________________________________________________ 

4.1 Outsourcing  
Outsourcing är ett strategiskt beslut där företag väljer att flytta delar av sin verksamhet 

utanför nationens gränser. Många studier visar att de finns två huvudskäl till att företag väljer 

att outsourca, minskade kostnader som uppkommer genom att leverantören gör de 

outsourcade funktionerna effektivare eller att verksamheten själv slipper kostnader vid 

exempelvis ny kompentens. Andra skäl kan vara kunskap kundföretaget själv inte besitter, det 

finns andra som kan göra de bättre exempelvis vid kvalité eller teknologi man själv inte 

behärskar och rådande kostnadsbesparingar. 

Outsourcing kan enligt Martin ses som ett övertagande av drift eller utveckling, där hela eller 

delar av personal, system och organisation övergår till ett annat leverantörsbolag och som i 

någon mån påverkar IT-avdelningens ägande av resurser och/eller nivå av fasta kostnader. 

Vid sidan om detta kan man ha andra leverantörsrelationer som inte uppfyller alla villkor för 

att vara outsourcing exempelvis bemanningsavtal för löpande personalresurser eller 

tjänstenivå- och driftavtal där systemen behålls internt, eller utläggning av väldigt specifika 

resurser som bokföring till en specialiserad byrå. 

Det finns både teknikdrivande- och affärsdrivande faktorer som kombineras på olika sätt. 

Mattias anser att den främsta anledningen till outsourcing har stabilt över tiden varit 

kostnadsskäl samt att man anser att de gamla IT-avdelningarna och systemen bär för höga 

kostnader, framför allt fasta sådana som inte går att påverka. Som en följd av att det finns 

gamla system som ofta är rigida och som måste hållas vid liv, vilket kräver både tid och 

kompetens. Genom ett nära samarbete med leverantören kan kundföretaget uppnå fördelar i 

produkt- och tjänsteutveckling.  

Kopplat till detta finns ett behov av effektivisering av processer och att skapa ett 

kompetensskifte, ofta beroende på att företaget har många gamla system som behöver 

underhållas och drifts. Det är också viktigt att få till mer flexibla system och organisationer. 

Allt vanligare är det affärsskälen som leder fram till beslutet, medan teknikdrivande faktorer 

påverkar i bakgrunden. Man vill satsa på kärnaffären, minska fasta kostnader och skapa en 

systemflora som kan användas för att öka intäkterna snabbt. Martin anser att på detta sätt 

slipper man den tekniska och ekonomiska risk som det innebära att äga systemen själv, att 

systemen blir föråldrade eller faller snabbt i värde. 

4.1.1 Outsourcing Indien 

Tillgången till personal samt kostnadsreduceringen är de främsta anledningarna till att 

outsourca till Indien. Vid uppstarten av företaget såg Pavel snabbt vilken enorm potential 

Indien bär inom kompetens och att det är en stark växande ekonomi med låga lönenivåer, 

vilket är en viktig faktor för att hålla låga kostnader. 

Det examineras cirka en miljon indiska ingenjörer per år och tillgången till resurser är mycket 

intressant. Det finns potentiell tillgång till en ny marknad (Södra Asien) för företag i 

västvärlden som vill utveckla tjänster och produkter samt jobba globalt och flexibelt. Indien är 

dominerande inom IT, både med stor marknad inom landet men även när det gäller utbudet av 
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IT-outsourcing. Företag i Norden samt Europa bör börja se Indien som en marknad anser 

Tom, det är inte längre av fördel att tro att tjänster som produceras i västvärlden genererar till 

ökad lönsamhet. Utvecklingen i Indien sker för fullt och detta bör företag i västvärlden inse, 

då de kan gå miste om verksamhetsutveckling vilket i sin tur kan leda till ekonomisk 

effektivitet. 

Verksamheter som väljer att outsourca till Indien upplever en ökad konkurrensfördel, oftast i 

form av att deras ”time-to-market” har reducerats eller att kundföretaget fått mer output 

gentemot den budget de har haft om tjänsten hade produceras i Sverige med svenska 

konsulter. Detta leder till att kundföretaget kan bibehålla lägre slutpriser och därtill även svara 

upp på marknadens efterfrågan. Tillgången av personal leder till att företag kan nyttja 

kapaciteten för kund genom bred kompetens. 

4.2 Svårigheter med Outsourcing 
De nackdelar som kan finnas med arbete på distans är otrygghet, osäkerhet inför kvalitet som 

produceras, kommunikationsproblem samt leverantörsberoende, vilket ofta ses som ett stort 

problem. Enligt Mattias kan leverantörsberoende uppkomma när man exempelvis överlåter 

verksamhetskritisk drift till en leverantör som inte klarar av att uppfylla tjänsteavtalsnivåerna, 

vilket kan leda till stillestånd, missnöjda kunder och kostnader för detta. Andra problem som 

kan uppstå är om leverantören inte klarar av att förnya sig, så att den endast blir en förvaltare 

av systemen, som inte tillför någon nytta. Leverantörsberoendet kan även innebära att man 

fastnar i de restriktioner som leverantören har, när det gäller leveranskapacitet och 

förändringsförmåga.  

Om en leverans inte går enligt plan eller förväntningar så kan kundföretagen uppleva en 

vriden bild av vad som är möjligt utanför gränserna. Ytterligare berättar Martin att problem 

som kan uppstå vid outsourcing är att organisationen tappar kompetens och perspektiv på 

tekniken. Kundföretaget kan uppleva svårigheter i att skriva avtal och förlorar viss kontroll, 

det är vanligt förekommande att erfara svårigheter i kommunikation och språkbarriärer. Om 

ett bolag heller inte har en vilja att lära sig jobba med externa parter som inte kan svenska 

bidrar det till svårigheter att outsourca. 

Distansen minskar flexibiliteten, professor Bengtsson anser att all outsourcing gäller 

specificering, dock bör man hitta sätt att integrera sätten, de bidrar till delad specialisering och 

kan leda till en viss vinstfördel ifall man ser till att utnyttja specialisering på ett sätt som 

gynnar. IT- är av arten att de är transförbart så de förenklar. 

 

Det finns de tjänster som kräver en viss närhet, till exempel lokal kännedom, vid skapande av 

ett nätverk med specifika personer samt att vissa affärssystem kan vara kopplade till själva 

anläggningen vilket kan försvåra outsourcing. Vidare berättar professor Bengtsson om "Asset 

specificit" där anläggningens karaktär gör att de blir svårt att skilja på IT-tjänsten och själva 

verksamheten. Exempelvis vid ett tillverkande företag, där IT inte är den huvudsakliga 

funktionen utan ett verktyg, detta kan bidra till svårigheter om IT tjänsten är så pass knuten 

till anläggningen att det är svårt att dela på och outsourca en del av den. Kostnaden kan 

möjligtvis öka och driften av anläggningen blir svår att driva framåt. 
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4.3 Nationella skillnader inom kultur 
Genom att skaffa kännedom om de kulturella skillnader som finns mellan de olika parterna, 

går det enligt professor Bengtsson att undvika missförstånd och en del av de kända kulturella 

oklarheterna.  

Kulturella skillnader kan skapa barriärer svenskar har en kultur av koncensus som inte alltid 

är så lätt att förstå av personer från andra länder och indiska anställda har en tendens att göra 

som de bli ombedda. Kulturskillnaderna blir ett större problem om de inte hanteras, detta kan 

enligt Mattias undvikas genom att tydliggöra kommunikationen från båda parter. 

Tom talar om att det ett vinstdrivande intresse som styr affärerna, däremot i Indien så 

fokuserar man mycket på att skapa en relation på personlig nivå innan man går in på affärer 

men i Sverige är man väldigt detaljorienterade och försöker konkretisera frågorna på ett 

mycket tidigare stadie. I Sverige står chefen vanligtvis längst bak i ledet och de anställda är 

mer självgående. det i Indien är tvärtom, de är mer frågvisa och väntar på att få direktiv.  

4.4 Kommunikation 
Svårigheter som finns gällande kommunikation, grundar sig enligt professor Bengtsson på de 

förväntningar som finns kring vad tjänsten handlar om. Detta problem uppstår vid 

jämförandet av hur specifik en tjänst är mot den verksamheten den ska in i, vilket inte enbart 

är leverantörens problem utan likaså den som köper in tjänsten. Denna svårighet uppstår då 

leverantören inte har tillräckligt med insyn i vad verksamheten behöver, samt att de som 

köper in tjänsten inte vet specifikt vad de vill ha. Tom anser att kundföretagen inte ska 

underskatta värdet i att inte bara förklara vad som ska göras, men även varför och hur det 

fungerar på kundens egen hemmamarknad så att utvecklingsteamet jobbar i samma kontext 

och värld som du som beställare. Tom berättar vidare att de erbjuder kundföretagen en 

tilläggstjänst som innebär att Indpro tilldelar en svensk projektledare som kommer från Indpro 

och som finns på plats under utvecklingen för kundens vinning. Enligt Pavel möjliggör 

projektledaren en lättare kommunikation mellan kundföretaget och ingenjörerna. 

Projektledaren kan förklara arbetsbeskrivningen i mer specificerade detaljer och finns till 

hands för att undvika en del kända oklarheter som språkbarriärer, kulturella skillnader och 

affärsrelationer. 

Svenskspråkighet kan vara viktigt anser Martin, exempelvis när det gäller att skriva tydliga 

och juridiska dokument. I praktiken så har Sverige en lång tradition av kommunikation på 

engelska som är en viktig faktor för att undvika missförstånd mellan utvecklarna och 

kundföretaget, så alla parterna kan vara en del av kommunikationen och verkligen förstå 

arbetsbeskrivningen. 

 

Den största orsaken till missförstånd är att kunden har en annan förväntning än det slutgiltiga 

resultatet, vilket enligt Pavel kan undvikas med öppen dialog. Företaget har i dag lärt sig att 

hantera förväntningsfrågorna mycket tidigare, genom att bland annat skicka ut 

kundundersökningar, dock är det dåligt med svar vilket försvårar processen att införa ett 

förbättringsarbete. 
 

4.5 Ledarskap 
Ledarskap baseras på kommunikation, det finns även klara skillnader på ledarskap och 

management. Enligt professor Bengtsson handlar ledarskap om att peka ut riktning om vart 

man ska jämfört med management som handlar om komplexitet. Ett bra ledarskap handlar 

framförallt om tät kontakt parterna mellan samt en bra kommunikation nedåt i organisationen. 
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Vidare anser Martin att när det gäller utvecklingsprojekt är det viktigt att ha svenska chefer på 

plats. 

 

Indpros filosofi i ledarskap är att individen ska utvecklas och växa tillsammans med kunden 

samt bli självgående genom att skapa en god relation mellan parterna, denna filosofi anser 

Tom generera till bättre resultat. Andra indiska företag fokuserar mer kring detaljerade 

processer i själva utvecklingen, där ingenjörerna oftast inte vet vilket arbete de sätts in på utan 

bara gör. 

Vid uppstarten av bolaget var de svårt att veta vem som var "chefen" i olika situationer av den 

orsaken att det inte fanns klara ansvarsfördelningar, Pavel berättar att denna försvårade 

kommunikation med ingenjörerna och de uppstod ofta missförstånd. Med tiden blev det 

klarare vem som skulle ta ansvar över de olika arbetsområdena. Pavel anser att företaget har 

den personalstyrkan som krävs dock är vi i behov av en bättre ansvarsfördelning mellan 

cheferna, om möjligt förbättra roller inom bolaget med mer konkreta områden och utbilda den 

områdesansvarige så det bär expertis inom ens område. I dag är cheferna lite allt i allo i 

bolaget och det försvårare situationer där det krävs ledarskap. 

Enligt Pavel levererar ingenjörerna tjänster på skiljaktiga nivåer, det är viktigt att få en jämn 

kvalitetsstandard på alla ingenjörer och team. Det finns märkbara skillnader som påverkar, till 

exempel pratar en del ingenjörer sämre engelska, är mer asociala och ointresserade men 

duktiga på att utveckla. Företaget satsar på att försöka sätta ihop individer, medan andra 

indiska bolag har system i fokus och upplever således högre personalhögkostnader. 

4.6 Kunskap 
En lyckad outsourcing anser professor Bengtsson bygger på att man förstår varandras 

verksamheter, detta genom att säkra att kunskap kan föras över, om kunskap kan föras över. 

De kan göras genom person eller beskrivningar. Kunskapsöverföring är en betydande del 

gällande outsourcing. För att förklara ett jobb till en annan person som skall utföra tjänsten, 

bör kundföretaget själva förstå den uppgift och arbetsbeskrivning man vill ska utvecklas. 

Detta anser Pavel vara en betydande faktor i outsourcing, då det krävs delad målbild och 

förståelse i visioner för att en tjänst ska utvecklas till bästa möjliga.  

De olika parterna i en outsourcing process kan lära från varandra. Sverige fokuserar på 

problemlösning och att lära sig söka information medan man i Indien fortfarande utbildar på 

ett teoretiskt vis, detta bidrar till att kunskapen mellan parterna fördelas mellan en teoretisk 

och problembaserad del. Det finns outsourcing projekt som fallerar, ofta beroende på att 

kunden inte vet vad de vill ha. De har ingen kunskap i tjänsten som ska utvecklas och 

beställningsförmågan är väldigt liten, då spelar det ingen roll om de är indiska eller svenska 

konsulter.  

Personer som kan översätta mellan affärskrav och tekniska specifikationer kan vara grunden 

till bra utvecklingsprojekt. Enligt Mattias kan det vara en fördel att ha en projektledare i varje 

utvecklingsteam, det klargöra arbetsuppgiften och kunskapsöverföring på ett tydligare vis, 

detta kan leda till att man som kund får det man förväntar sig. Vid stora driftavtal eller där 

utvecklingsprojektet i sin helhet sköts från Sverige är behovet av en projektledare mindre. 
 

4.7 Kompetens 
Det är enligt professor Bengtsson allmänt känt att programvaruindustrin är välutvecklad. 

Genom att outsourca till lågkostnadsländer genererar det till att möjliggöra en lägre kostnad 

och ny kompetens för företaget. De finns förutsättningar för detta och professor Bengtsson 
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anser att funktions upphandling, där leverantören kan presentera förslag för kundföretaget så 

som mer funktionsuppdrag istället för detaljuppdrag, kompetensmässigt är de inga problem 

för utvecklarna, dock bör de se möjligheterna kring funktionsuppdrag istället för att enbart 

koda.  

Trenden mot funktionsupphandling är brett, företag får möjlighet att lämna över ett problem 

till leverantören istället för ett detalj specificerat problem. Indiska företag borde erbjuda 

tjänster i Indien där ingenjörerna själva kommer fram och agerar som problemlösare för 

kundföretaget, vilket enligt Pavel gör att de kan ta ett kliv fram gällande IT-outsourcing. För 

tillfället är Indien känd för ”body shopping” vilket innebär att ingenjörerna mer bär tänket 

”what is your problem, i´m at your service”. 

Tom tar upp det beroende ställning kundföretag hamnar hos leverantörer, vilket leder till att 

de själva förlorar kompetensen inhouse. Med "Inhouse" menar Tom att kundföretaget av olika 

anledningar har lagt ut större delar av sin verksamhet och när tiden då har gått och de blir mer 

o mer beroende av utvecklare i Indien och färre i Sverige leder det till att företaget tappar 

kompetensen internt.  

Framväxten av konkurrerande länder kan enligt professor Bengtsson ses som ett hot mot 

Indiens kompetens. Det finns andra länder som ligger långt framme tekniskt eller inom vissa 

bpo-relaterade områden. I dag finns dock ingen riktig utmanare i lågkostnadsländer mot de 

indiska konsultjättarna. Martin anser att kinesiska företag inte är i närheten av att hantera 

kultur- och språkskillnader, det gör däremot andra lågkostnadsländer, som dock enligt Mattias 

inte har den kompetensnivå på IT-sidan som Indien har 

Andra potentiella hota kan enligt Martin ligga i valutaeffekter, där en högt värderad rupie kan 

leda till att kostnadsfördelarna inte blir lika starka. 

 

Vidare berättar Tom att nordiska bolag ser fördelen i att de inte är ett helindiskt bolag utan 

egentligen ett svenskt bolag på plats i Indien, vilket skapar en sorts trygghet. Kompetensen i 

företaget anser Tom i överlag vara bra. Bolagets blended sourcing koncept leder till att 

företagets svenska kunder kommunicerar med de svenska projekt team beläget i Indien och 

med den svenska motparten i Indien.  
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5 Analys 
Det här kapitlet summerar den empiriska undersökningen. Från empiriska materialet har vi 

tagit fram och analyserat viktiga aspekter i relation till den teoretiska referensramen. 

Analysen har vi delat upp i de olika huvudkategorierna för att det ska bli lättare för läsaren 

att enkelt kunna identifiera och förstå den röda tråden i uppsatsen. 
__________________________________________________________________ 

Ur det teoretiska och empiriska materialet har de klarligen framfört att hur definitionen, 

kulturella skillnader, kommunikation, ledarskap, kunskap, kompetens samt vikten av 

implementering av verktyg är viktiga faktorer vid outsourcing till Indien. För att möjliggöra 

ett gott resultat från ett outsourcing projekt är det av fördel att inse betydelsen från en god 

kommunikation som där ledes är en gynnande faktor för ett bra ledarskap. Utifrån detta 

kapitel kommer vi att fördjupa oss i de förvalda ämnesområdena samt lyfta fram de betydande 

teoretiska och empiriska perspektiv och synsätt.  

5.1 Varför Outsourcing? 
I analysen av vårt empiriska material har det visat sig att de olika definitionerna ut av 

outsourcing är grundläggande för hur de vidare har utvecklats till att lyfta fram de 

nyckelfaktorer som bör fokuseras på i processen. Samtliga respondenter har poängterat vikten 

i att outsourcing är ett strategiskt beslut som leder till kostnadsreducering, en ökad tillgång till 

personal samt en chans till förbättrad kunskap som kundföretaget själv inte har. Enligt Pavel 

upplever verksamheter som väljer att outsourca ökad konkurrensfördel, oftast i form av att 

deras ”time-to-market” har reducerats eller att kundföretaget fått mer output gentemot den 

budget de hade haft om tjänsten producerats i Sverige med svenska konsulter. Detta leder till 

att kundföretaget kan erbjuda lägre slutpriser och därtill även svara upp på marknadens 

efterfråga. Tillgången av personal leder till att företag kan utnyttja kapaciteten för 

kundföretaget genom att medföra bred kompetens.  

Enligt Aundhe och Saji (2009) är outsourcing en viktig global strategi för många 

verksamheter idag. De senaste tio åren har outsourcing gått från att vara en 

kostnadsreducering, till att skapa värdefulla relationer mellan globala företag.  

Enarsson (2008) skriver att Indien är ett land som ofta förekommer i diskussioner kring 

outsourcing, landet har länge byggt på sina framgångsfaktorer såsom åtkomst av resurser, 

kostnadsfördelar samt IT-tjänster som produceras för mindre än hälften av kostnaden jämfört 

med prislista i Sverige. Indien är ett väletablerat land när man berör frågan IT-tjänster och 

landet är fortfarande i utvecklingsfasen, vilket gör att kostnader för IT-tjänster kan hålla sig 

låga vilket det gör Indien till ett attraktivt val för västvärldens företag. Tom berättar att det 

examineras cirka en miljon indiska ingenjörer per år och tillgången till resurser är mycket 

intressant. Det finns potentiell tillgång till en ny marknad (Södra Asien) för företag i 

västvärlden som vill utveckla tjänster och produkter samt jobba globalt och flexibelt. Indien är 

dominerande inom IT, både med stor marknad inom landet men även när det gäller utbudet av 

IT-outsourcing. Vidare utvecklar Khan (2003) att den indiska mjukvaruindustrin har potential 

och kapacitet för att utveckla produkter till den globala marknaden, framförallt har de den 

kunskap som behövs för att ha en betydande inverkan på marknaden. 

Khan (2003) anser att Indiens mjukvaruindustri bör fullända dess arbetsutbud med dygnet 

runt service, kvalitetssäkring samt goda språkkunskaper för att undvika språkbarriärer. 

Respondenterna från Computer of Sweden bekräftar det Khan (2003) anser, detta genom att 
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lyfta svårigheter som kan förekomma för kundföretaget att skriva avtal och att de förlorar viss 

kontroll, det är vanligt förekommande att uppleva svårigheter i kommunikation och 

språkbarriärer. Vidare anser professor Bengtsson att distansen minskar flexibiliteten, 

professor Bengtsson anser att all outsourcing gäller specificering, dock bör man hitta sätt att 

integrera sätten, de bidrar till delad specialisering och kan leda till en viss vinstfördel ifall 

man ser till att utnyttja specialisering på ett sätt som gynnar. IT är av arten att de är 

transförbart så de förenklar. 

Det empiriska materialet skiljer sig från vad teorin säger, här fokuserar teorin mer översiktligt 

på negativ påverkan medan våra respondenter kringgår mer på djupet och ser det ur deras 

perspektiv. Enligt Aundhe och Saji (2009) skiljer sig grader av risker vid outsourcing. Vilken 

del av sin verksamhet man väljer att outsourca har stor betydelse till vilken grad av risk man 

kan uppnå. Vidare skriver Aundhe och Saji (2009) om tre betydande risker vid outsourcing, 

dessa är missförstånd kring projektets arbetsgång, risker kring relationen mellan de två 

aktörerna samt ekonomiska risker. 

Enligt Tom är de nackdelar som kan finnas med arbete på distans otrygghet, osäkerhet inför 

kvalitet som produceras, kommunikationsproblem samt den interna tid som krävs för att skapa 

en bra outsourcing samarbete.  

Nackdelar vid outsourcing kan vara leverantörsberoende, vilket ofta ses som ett stort problem, 

exempelvis om man överlåter verksamhetskritisk drift till en leverantör som inte klarar av att 

uppfylla tjänsteavtalsnivåerna vilket kan leda till stillestånd, missnöjda kunder och kostnader 

för detta. Andra problem som kan uppstå är om leverantören inte klarar av att förnya sig, så 

att den endast blir en förvaltare av systemen, som inte tillför någon nytta. 

Leverantörsberoendet kan även innebära att man fastnar i de restriktioner som leverantören 

har, när det gäller leveranskapacitet och förändringsförmåga.  

Enligt Upadhya (2009) bör företag dock innan de beslutar sig om att lägga ut delar av sin 

verksamhet till externa aktörer, se över den negativa påverkan samt risker som kan tillkomma 

vid outsourcing, så som omotiverade anställda, skillnader på ledningens roll i projektet samt 

arbetskultur. 

5.2 Nationella skillnader  
Under arbetets gång har de visat sig att kulturella skillnader har en rådande relevans vid denna 

samarbetsform. Enligt Hofstede et al. (2011) går det inte att fly undan kultur, det är ett 

fenomen som skapas gemensamt utifrån det sociala spelets oskrivna regler. Varenda individ 

bär på egna tankesätt, känslor och sätt att agera utifrån tidigare livserfarenheter. Kultur 

kommer från den sociala miljön och det finns inte en klar definition av kultur och kulturella 

skillnader utan det definieras utifrån länder, samhällen och grupper (Hofstede et al. 2011).  

Respondenterna poängterar att kultur har en betydande roll vid outsourcing, de kulturella 

skillnaderna påverkar människor, företag och arbetet på olika sätt. Det kan uppstå svårigheter 

och missförstånd när det handlar om kultur och språk, detta kan enligt professor Bengtsson gå 

att undvika genom att skaffa kännedom om de kulturella skillnader som finns mellan de olika 

parterna. Enligt Hofstede et al. (2011) bör internationella företag ha detta i åtanke innan de 

skall sätta regler och styra andra personer, samhällen eller grupper. Vid etablering i en annan 

kultur bör företag skaffa lärdom om de kulturella skillnader som kan uppkomma mellan 

länderna samt införskaffa kunskap kring landets kulturella rötter och de medförande 

konsekvenserna av dessa. 
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5.2.1 Sverige/Indiens kulturella skillnader 
Enligt Lees och Khatri (2010) ses Indien idag som ett land där man kan uppnå 

kostnadsreducering och innovation. För ett lyckosamt affärsutbyte mellan ett indiskt företag 

och ett internationellt företag är det en god investering att bli välmedveten om landets 

interkulturella. 

Pengar är en drivande nyckelfaktor för outsourcingtjänster, men för att lyckas i dessa affärer 

är kulturen mer avgörande för att skapa en framgångsrik och långsiktig relation med företag i 

Indien. Tom talar om att i Indien så fokuserar man mycket på att skapa en relation på 

personlig nivå innan man går in på affärer, men företag i Sverige försöker konkretisera 

frågorna i ett mycket tidigare stadie. Enligt Leed och Khatri (2010) är en affärsrelation i 

Indien den betydande grunden för ett samarbete, kontraktet som skrivs mellan företagen är en 

formalitet och ses mer som en guide för relationen. Sett till indierna är kontraktet fokuserad 

på den juridiska delen av samarbetet medan relationer är en följd av affärsresultatet (Lees och 

Khatri, 2010). Enligt Tate och Ellram (2009) kan den kulturella klyftan undvikas ifall man vid 

utförandet av kontraktet försöker förstå den andra partens perspektiv och behov. 

Vidare anser Pavel att svenskar är väldigt detaljorienterade medan företag i Indien strävar 

efter mer relationsorienterade affärer. I Sverige står chefen vanligtvis längst bak i ledet när det 

i Indien är tvärtom, de är mer frågvisa och väntar på att få direktiv medan i Sverige är de mer 

självgående. Enligt Erikson (2011) ser organisationskulturen i Sverige gärna till att förena 

verksamheten genom kompromisser, det finns en stark "göra" - kultur, vilket är en kontrast till 

andra kulturer som har en "vara"-kultur. Enligt Erikson (2011) kan man kategorisera svenskar 

som individualistiska, sekulariserad och jämställda. Språket används mer objektivt än 

känslosamt, det vill säga att svenskar hellre talar om viktiga ämnen än att kallprata. Mattias 

anser att svenskar har en kultur av koncensus som inte alltid är så lätt att förstå av personer 

från andra länder.   

Enligt Lees och Khatri (2010) förbises och undervärderas indiska kulturella faktorer och 

betydelser ofta av internationella företag vilket kan leda till att vanliga problem ofta 

uppkommer vid outsourcing, såsom ökad tid som företaget behöver spendera på att sköta 

relationer, eventuella förseningar i produktion och missade deadlines. Att i dessa situationer 

koppla de kulturella skillnaderna bidrar inte till att lösa problemen, dock går det att lindra 

många av dem genom att skapa större förståelse. 

Lees och Khatri (2009) skriver att "don't worry" är de uttrycksätt indierna ofta använder när 

de stöter på problem, särskilt när deras del av affären går fel. För många kundföretag kan 

detta låta som ett sätt att försöka komma ifrån problemet, dock speglar detta bara två skilda 

parter som bär på olika kulturella perspektiv och aspekter att hantera problem på. De indiska 

företagen vill vid problem inte belasta kundföretaget och som ett tecken på respekt försöker 

de enligt Lees och Khatri (2009) tona ner problemet och inte tala om problemet för 

kundföretaget om det inte är nödvändigt.  Kundföretaget kan däremot ta orden "don't worry" 

på angivet sätt att indierna inte är seriösa och inte tar de problem som kan uppkomma som 

tillräckligt allvarliga. 
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5.3 Outsourcingens påverkande faktorer 

5.3.1 Kommunikation 

Kommunikation handlar om mer än att bara överföra information från en part till en annan, 

det handlar om hur den som tar emot informationen hanterar den och hur informationen 

påverkar beteendet hos den parten (McIvor, 2010). Redan sedan 1938 har det konstaterats att 

kommunikationen i ett företag mellan alla medarbetare är nyckeln till framgång och är 

avgörande för ett företags överlevnad (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 

Enligt Lees och Khatri (2010) kan missförstådd kommunikation leda till att de grundläggande 

förtroendenivåerna tar skada och de behövs för att underlätta en framgångsrik och 

riskfördelad relation. Den största orsaken till missförstånd är enligt Pavel att kunden har en 

annan förväntning än det slutgiltiga resultatet, vilket kan undvikas med öppen dialog. 

Professor Bengtsson anser att svårigheter som finns gällande kommunikation grundar på de 

förväntningar som finns kring vad tjänsten handlar om. Denna svårighet uppstår då 

leverantören inte har tillräckligt med insyn i vad verksamheten behöver, samt att de som 

köper in tjänsten inte vet specifikt vad de vill ha. Detta bekräftar Prehofer och Bettstetter 

(2005) som skriver att genom en bra och öppen kommunikation mellan företaget och andra 

parter, såsom kund och leverantör, kan man undvika olika missförstånd samt att en god 

kommunikation medverkar att varken kund, leverantör eller någon annan missar viktig 

information. Utan god kommunikation som bidrar till information och kunskap mellan de 

olika parterna får inte arbetare fram rätt information vilket kan leda till att fel tjänster görs 

(Heide, Johansson och Simonsson, 2012). Bristfällig kommunikation är ofta en av 

anledningarna till att olika organisationsförändringar går fel, vilket även kan minska 

organisationens effektivitet (Jones, 2007). Enligt Heide et al. (2012) utvecklas företag mer 

samt att de uppnår bättre resultat om de prioriterar kommunikation i verksamheten, utan 

kommunikation skulle inte ett företag kunna skapas, existera eller utvecklas, om detta inte 

fungerar slår det tillbaks på hela organisationen och den blir lidande. 

Enligt respondenterna från Computer of Sweden kan svenskspråkighet vara viktigt, 

exempelvis när det gäller att skriva tydliga och juridiska dokument. I praktiken så har Sverige 

en lång tradition av kommunikation på engelska som är en viktig faktor för att undvika 

missförstånd mellan utvecklarna och kundföretaget, så alla parterna kan vara en del av 

kommunikationen och verkligen förstå arbetsbeskrivningen. Kommunikation mellan de olika 

parterna för Indpro sker mestadels på engelska men även svenska. Tom berättar att de 

erbjuder kundföretagen en tilläggstjänst som innebär att de tilldelar en svensk projektledare 

som kommer från Indpro, som då finns på plats under utvecklingen för kundens vinning. 

Vilket gör att projektledaren möjliggör en lättare kommunikation mellan kundföretaget och 

ingenjörerna.  

5.3.2 Ledarskap 

För att verksamheten ska fungera är det viktigt att företaget ser samarbetet mellan ledarskap 

och kommunikation, vilket enligt Hoogervorst et al. (2004) är viktiga faktorer för en lönsam 

verksamhet. För att detta ska lyckas gäller det även att sätta upp tydliga mål, visioner samt 

sociala relationer som är ömsesidiga mellan alla inblandade parter. Enligt respondenterna 

grundar sig ett gott ledarskap i kommunikation, det handlar framförallt om tät kontakt 

parterna mellan samt en bra kommunikation nedåt i organisationen.  
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Vid uppstarten av Indpro var de svårt att veta vem som var chefen i olika situationer av den 

orsaken att det inte fanns klara ansvarsfördelningar, berättar Pavel. Det försvårade 

kommunikationen med ingenjörerna och det uppstod ofta missförstånd. Enligt Hoogervorst et 

al. (2004) måste ledarna förstå arbetet och vad det är de ska göra samt förstå varför de är 

ledare för att därefter kunna lära ut sin kunskap till de andra i företaget.  Enligt Burns (1979) 

är ledarskap det underverk som flest använder sig av men ändå inte förstår sig på. Detta på 

grund av alla de olika definitionerna som finns angående ledarskap och hur en bra ledare ska 

vara.  

Pavel anser att bolaget är i behov av en bättre ansvarsfördelning mellan cheferna, om möjligt 

förbättra roller inom bolaget med mer konkreta områden och utbilda den områdesansvarige så 

det bär expertis inom ens område. I dag är cheferna lite allt i allo i bolaget och det försvårare 

situationer där det krävs ledarskap. Hoogervorst et al. (2004) skriver att det gäller att förstå 

sammanhanget i vilket ledarskapet används, vad ledarskapet går ut på och att hjälpa andra. 

Indpros filosofi i ledarskap är att individen ska utvecklas och växa tillsammans med kunden 

samt bli självgående genom att skapa en god relation mellan parterna, denna filosofi anser 

Tom generera till bättre resultat. Detta bekräftar Hoogervorst et al. (2004) som skriver att om 

ledarskapet fungerar bra från chefer, leder det till att arbetarna gör ett bättre arbete då 

cheferna uppnår deras behov och förväntningar.  

5.3.3 Kunskap  

Den breda kunskap Indiens ingenjörer har, skapar möjligheter för företag att få större 

perspektiv och kunskap (Khan, 2003). Kunskapsöverföring är en betydande del gällande 

outsourcing. Det ger företaget olika positiva aspekter som de inte alltid tänker på, vilket kan 

vara lärande och kunskap. Verksamheter lär sig om nätverk såsom hur de fungerar, samtidigt 

som de får ökad kunskap kring externa partners och hur det är att jobba tillsammans 

(Berggren och Bengtsson, 2004; Grossman och Helpman, 2003). 

För att förklara ett jobb till en annan person som skall utföra tjänsten, bör kundföretaget själva 

förstå den uppgift och arbetsbeskrivning man vill ska utvecklas. Detta anser Pavel vara en 

betydande faktor i outsourcing, då det krävs delad målbild och förståelse i visioner för att en 

tjänst ska utvecklas till bästa möjliga.  

 

En lyckad outsourcing anser professor Bengtsson bygger på att man förstår varandras 

verksamheter, detta genom att säkra att kunskaper kan föras över, vilket kan göras genom 

person eller beskrivningar. Feenstra och Hanson (1996) anser att kunskap och utbildning kan 

påverka outsourcing samarbetet negativt, då företagets innovationsförmåga kan skadas. Dock 

berättar våra respondenter från Computer of Sweden att de olika parterna i en outsourcing 

process kan lära från varandra. Sverige fokuserar på problemlösning och att lära sig söka 

information medan man i Indien fortfarande utbildar på ett teoretiskt vis, detta bidrar till att 

kunskapen mellan parterna fördelas mellan en teoretisk och problembaserad del. 

 

5.3.4 Kompetens 

Det finns flera olika skäl till att företag väljer att outsourca idag, en nyckelfaktor är att få 

tjänster genomförda av en specialist som kan utföra funktionen bättre, allt till en lägre kostnad 

(Takeoka och Wanninayaka, 2008). Företag borde inte använda outsourcing endast av 

kostnadsskäl, då outsourcing handlar mycket om pedagogik vilket kan skada företagets 

innovationsförmåga (Bengtsson et.al, 2009). Detta bekräftar respondenten Martin som 

berättar att vanliga problem som kan uppstå vid outsourcing är att organisationen tappar 
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kompetens och perspektiv på tekniken. Även Tom berättar att företag kan förlora 

kompetensen internt, genom att kundföretag hamnar i en beroende ställning hos leverantörer, 

vilket leder till att de själva förlorar kompetensen inhouse. Med "Inhouse" menar Tom att 

kundföretaget av olika anledningar har lagt ut större delar av sin verksamhet och när tiden då 

har gått och de blir mer o mer beroende av utvecklare i Indien och färre i Sverige.  

 

5.3.4.1 Hot mot Indiens kompetens  

Enligt Aundhe och Saji (2009) är outsourcing en viktig global strategi för många 

verksamheter idag. Världsekonomin bidrar till drabbade verksamheter som söker efter 

alternativa produktionssätt i lågkostnadsländer. Framväxten av konkurrerande länder kan 

enligt professor Bengtsson ses som ett hot mot Indiens kompetens.  

Konkurrerande länder som exempelvis Kina kan erbjuda samma tjänster och håller låga 

kostnader, dock ligger Indien före med språket där engelskan är utvecklat jämfört med i Kina 

och andra av Sydostasiens länder. I dag finns dock ingen riktig utmanare i lågkostnadsländer 

mot de indiska konsultjättarna menar Mattias, de kinesiska företagen är inte i närheten av att 

hantera kultur- och språkskillnader. Det gör däremot andra länder, som dock inte har den 

kompetensnivå på IT-sidan. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel beskrivs den slutsats som i denna studie baseras på analys kapitlet. Våra egna 

reflektioner kring analysen och slutsatsen tas även upp, samt vilka bidrag denna studie 

kommer kunna ge och förslag till fortsatta studier inom detta ämne. 

 

Syftet med detta examensarbete var att belysa vikten av kulturella skillnader och se vilka 

utmaningar de skapar vid IT-outsourcing från Sverige till Indien. För att kunna svara på detta 

syfte har även tre frågeställningar tagits fram: (I) Varför väljer företag att outsourca? (II) 

Vilka effekter har kulturella skillnader på kommunikationen vid ett IT-outsourcing 

samarbete? (III) Hur påverkar den nationella kulturen ledarskapet vid IT-outsourcing?  

För att svara på dessa frågor har respondenter från Sverige samt nyckelpersoner från ett IT 

företag i Indien intervjuats, för att få en bättre förståelse om ämnet har även relevant litteratur 

används.  
 

6.1 Varför väljer företag att outsourca? 
IT-outsourcing kan ses som ett strategiskt beslut för att uppnå kostnadsfördelar, ny kompetens 

och teknikutveckling, som kunden själv inte har, dessa fördelar är påverkande faktorer när 

företag beslutar att outsourca. 

Outsourcingen speglar sig i att kundföretaget tar medvetna beslut vilket innebär att kunden 

har tänkt igenom vilka för och nackdelar outsourcingprocessen kan ha. Dock är det inte varje 

gång det blir ett medvetet strategiskt beslut där man förstår vad innebörden av ett outsourcing 

samarbete är. Många företag missar vilka konsekvenser en outsourcingprocess även medför. 

Då kundföretaget kan komma att samarbeta med ett främmande land där det skiljer sig på 

kulturella skillnader såsom: kommunikation, ledarskap, kunskap och kompetens kan det 

uppstå svårigheter. Nackdelar med dessa hinder är att de kan skada affärsrelationen och 

utvecklingsprojektet.  

Enligt Upadhya (2009) bör företag innan de beslutar sig om att lägga ut delar av sin 

verksamhet till externa aktörer, se över den negativa påverkan samt risker som kan tillkomma 

vid outsourcing, så som omotiverade anställda, skillnader på ledningens roll i projektet samt 

arbetskultur. Vår studie visar på att genom att uppmärksamma betydelsen av de kulturella 

skiljaktigheterna går det att undvika vanliga svårigheter och där av möta flera fördelar än 

motgångar med samarbetet.   

6.2 Outsourcingens påverkande faktorer 
Det finns ett flertal faktorer i ett outsourcing samarbete som påverkar varandra och fungerar 

som en sammanhållen effekt, där den nationella kulturen påverkar ledarskapet samt att de 

kulturella skillnaderna påverkar kommunikationen mellan de inblandade parterna.  

 

Analysen av företaget i vår studie pekar på att för skapa ett värdefullt utvecklingsprojekt 

mellan två parter som är främmande för det olika kulturella arbetssätten gäller det att hålla en 

god kommunikation. Detta kan göras genom öppen dialog, att förstå varandras visioner och 

mål, men framförallt att förstå varandras verksamheter. Vidare krävs det en bra 

kommunikation för att ledarskap och ledning ska fungera. Detta kan åstadkommas genom 

djup förståelse och engagemang för omgivningen och de olikheter parterna möter.  

 

Kulturella skillnader kan antingen föda eller ta kål på ett outsourcing samarbete, eftersom att 

mycket av ett fungerande outsourcing samarbete som härstammar utifrån en god 

kommunikation.  
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God kommunikation kan hållas genom öppen dialog, detta tillför utvecklingsprojektet 

möjlighet till kunskapsöverföring. Således är kunskapsöverföring baserat på ledarskap. För att 

uppmuntra innovationsförmågan i IT-utvecklingsteamet bör ett starkt ledarskap eftersträvas. 

Genom ett bra ledarskap kan det upptäckas vilket kompetensbehov som behövs till företaget. 

Genom att tillföra ny kompetens till verksamheten kan skapande av nya tjänster uppstå vilket 

kan leda till långvariga relationer.  

Vår studie visar hur viktigt det är att se på saker från olika perspektiv vid kulturella skillnader. 

Kultur går inte att undvika, det är ett fenomen som enligt Hofstede et al. (2011) skapas 

gemensamt utifrån det sociala spelets oskrivna regler. Varenda individ bär på egna tankesätt, 

känslor och sätt att agera utifrån tidigare livserfarenheter. Det är därför viktigt att ha 

överseende med kulturella skillnader, då det kan leda till att undvika missförstånd.   

Vanligt missförstånd i ett outsourcingsamarbete är att kunden har en annan förväntning än det 

slutgiltiga resultatet, för att undvika denna typ utav missförstånd anser vi att man ska ha en 

öppenhet och ta sig an människor. Exempelvis kan kundföretaget lära känna 

utvecklingsteamet i Indien genom att skapa en relation med dem involvera. Genom att skapa 

en god relation ökar förtroendet och detta förtroende leder till en större innovationsförmåga. 

Analysen av företaget i vår studie pekar på att en större innovationsförmåga sker för att 

ingenjörerna vågar tänka fritt och känner en tillit till kunden, det är viktigt i denna fråga att 

poängtera att indier värdesätter relationsbaserade affärer mer än IT-avtals affärer.  

Kommunikation är en nyckelfaktor i outsourcing, för att verksamheten ska kunna nå 

lönsamma mål. Detta sker först när kommunikation integreras med förståelse för kultur, bra 

ledarskap, kunskapsöverföring och kompetens. Vår studie visar på att bra kommunikation 

med förståelse för kultur leder till att kundföretaget automatiskt förberett sig på de risker som 

kan förekomma när man outsourcar till ett avlägset land.  

6.3 Studiens bidrag 
I denna studie har de risker som företag kan stöta på vid ett IT-outsourcingsamarbete klarlagts 

och även betydelsen av kommunikation. Efter att en undersökning av teorin samt empiriska 

studier har utförts visar vi att för ett lyckat samarbete behövs det kommunikation i hela 

företaget, kunskap om kulturella skillnader, ett bra ledarskap samt kompetens.  

Rapporten kan hjälpa företag som vill starta ett IT-outsourcingsamarbete att veta vilka de 

potentiella riskerna de kan stöta på är. Om ett företag vill få en lönsam outsourcing ligger 

vikten i en bra kommunikation, ledarskap och förståelse för kultur skillnader. Det gäller att 

utbilda ledare och ledning så alla är medvetna om de skillnader som finns mellan Sverige och 

Indien gällande arbetssätt.  
 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
För framtida forskning anser vi att det bör läggas vikt på hur innovationsförmåga i ett 

utvecklingsteam i outsourcing kan öka, detta i samband med olikheter, inställningar och 

handlingssätt i affärsrelationer. Det är även betydande att ha förkunskaper när företag tar sig 

an ett främmande land och dess kultur samt förstå vad som motiverar i outsourcing 

samarbetet. Skilda aspekter i fråga om kommunikation anser vi saknas i tidigare forskning 

och bör utforskas på en fördjupad nivå så att outsourcing samarbeten kan lyftas till ett nytt 

plan i internationella samarbeten. 
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7 Bilagor  
7.1 Intervju med Tom Bergström 

1. Vilken position har du på företaget? 

2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

3. Varför valde företaget just Indien som marknad?   

4. Vilket är koncernspråket? 

5. Hur fungerar samarbetet länderna emellan? 

6. Är det lätt att kommunicera bolagen emellan? 

7. Har Indien och Sverige liknande affärskultur? 

8. Ser du några skillnader på utbildningsnivån mellan Indien och Sverige? 

9. Upplever ni att kunderna är nöjda med era tjänster? 

10. Har det uppstått konflikter mellan er och de företag som köper era tjänster? 

11. Hur påverkade IT-bubblan företaget? 

12. Försvann många kunder under denna period? 

13. Upplever era kunder att de har blivit mer konkurrenskraftiga sen de började att 

outsourca till er? 

14. Har ni fått positiv feed-back? 

15. Har någon kund lämnat er? Om ja, varför? 

16. Vad anser du vara den främsta anledningen till att företag outsourcar? 

17. Tror du att företagen uppnår detta syfte genom att outsourca? 

18. Uppstår de andra positiva/negativa effekter genom att outsourca? 

19. Vad ser du för fördelar och nackdelar med att kunna erbjuda kunderna IT-tjänster från 

Indien? 

20. Vad tror du att nordiska företag ser för fördelar och nackdelar med att anlita er och 

andra Indiska företag? 

21. Vilka andra marknader skulle kunna vara intressant för er?     

22.  Övriga kommentarer? 

23. Vad ser du som det främst hindret mot att få fler företag att köpa IT-tjänster från 

Indien? 

24. Vilka ser du som de främsta drivkrafterna för svenska företag att köpa IT-tjänster från 

Indien? 

25. Vad är det största hotet mot Indiens IT dominans? 

26. Dålig infrastruktur anses som problem med Indien. Kan du kommentera detta? 

27. Flertal författare hävdar också att det snart kan bli brist på människor med rätt 

kompetens i Indien. Hur kommenterar du detta? 

28. Vilket är ditt bästa tips till företag som funderar på att outsourca till Indien? 

·         

 

7.2 Intervju med Martin Wallström, samt externa parter 
1. Vad anser du vara den främsta anledningen till att företag väljer att outsourca? 

2. Hur definierar du outsourcing? 

3. Vilka tycker du är de positiva/negativa effekter som kan uppstå genom att outsourca? 

4. Vad tror du att nordiska företag ser för fördelar och nackdelar med att anlita Indiska 

företag vid outsourcing? 

5. Vilka ser du som de främsta drivkrafterna för svenska företag att köpa IT-tjänster från 

Indien? 

6. Vad är det största hotet mot Indiens IT dominans? 

7. Hur viktigt är det att kommunikationen sker på samma språk? Varför? 

8. Är det viktigt att det finns en svensk ledning på plats i Indien? I sådana fall, varför? 



32 
 

9. Hur viktigt är det att de indiska ingenjörerna är aktiva i processen mellan kund och 

företag? (Delaktiga i arbetsprocessen, samtal, möten, diskussioner, arbetsbeskrivning) 

10. Enligt en del författare är kulturella skillnader en stor ”barriär” vid outsourcing. Vad 

anser du om det? 
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