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Abstract 
Finding new ways to reduce and streamline operations is becoming increasingly common 

amongst today's businesses. The world is getting smaller and companies have better 

opportunities to develop their business with other companies in different parts of the 

world. This means that national boundaries are increasingly becoming less distinct, to 

seek international partners has become increasingly common to integrate new 

technologies and innovations in business. The choice of offshoring as a internal 

operational strategy often entails new challenges for the company that makes such a 

choice. In this kind of business relationship, the company is suddenly exposed to a new 

culture that may have a completely alien organizational structure and ways of 

communication. These differences require flexibility and adaptability and the ability to 

introduce changes in internal operations, where the purpose of the change is to achieve a 

successful result. Developing IT functions and ideas with a partner who is in a distant 

country where language, perspectives, interests, culture, attitude, understanding, 

aspirations differ requires a lot of dedication, time and clear communication to coordinate 

activities. We have investigated these phenomena to gain an understanding of importance 

communication and challenges of communication that SMEs face when they turn to 

Indian IT vendors to develop the company's IT resources and other organizational parts 

of the business. 

In the theoretical part, we have put light on what the researchers says about offshoring 

and offshore outsourcing. In our empirical section we have examined how the Swedish 

and Indian companies in the IT offshoring business world handle different aspects such 

as operative processes, cultural differences, organizational structure, working 

relationships, leadership and how all these different aspects are interconnected and 

dependent on the communicative skill of people. Further we have tried to investigate 

what kind communications channels are required when companies offshore to India and 

the importance of fine communication skills to be able to understand different aspects 

and their consequential features. 

In our analysis and conclusion, we have concluded that offshoring and offshore 

outsourcing requires a lot of preparation in which the company carefully must go through 

the processes. Offshoring and offshoring outsourcing is a partnership between two 

companies that are situated in different geographies having different working and 

organizational method and structure, making it imperative that there be clear and precise 

communication in order to avoid confusions from arising. With offshoring and offshore 

outsourcing, there are many opportunities but also many challenges that the client 

company must deal with both in terms of internal and external environment. 
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Sammanfattning 

Att finna nya vägar för att reducera och effektivisera verksamheten blir allt vanligare 

bland dagens företag. Världen blir mindre och företag finner möjligheter att utveckla sin 

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

börjar suddas ut, att söka internationella partners har därmed blivit allt vanligare för att 

integrera ny teknik och innovationer i verksamheten. Att välja att offshora delar av 

verksamheten till Indien innebär ofta nya utmaningar för företaget. I denna affärsrelation 

kommer företaget att möta kulturella, kommunikativa och organisatoriska skillnader. 

Dessa utmaningar kommer att innebära stora förändringar i den interna verksamheten där 

avsikten med förändring är att åstadkomma ett lyckat resultat. Att utveckla IT-funktioner 

och idéer tillsammans med en samarbetspartner som befinner sig i ett avlägset land där 

språk, synsätt, intressen skiljer sig åt kräver mycket engagemang, tid och tydlig 

kommunikation för att samordna verksamheterna. Vi har undersökt dessa fenomen för att 

få en förståelse över kommunikationen betydelse och vilka kommunikativa utmaningar 

SMF möter när de vänder sig till indiska IT-leverantörer för att utveckla verksamhetens 

IT-resurser. 

I den teoretiska delen lyfts det fram vad den tidigare forskningen säger om offshoring och 

offshore outsourcing. I vår empiriska del har undersökt på vilket sätt svenska och indiska 

företag vid IT-offshore hanterar processer, kulturella olikheter, relationen och ledarskap, 

och vilken betydelse den har kommunikativa förmågan i dessa sammanhang. 

I vår analys och slutsats har vi kommit fram till att offshoring och offshore outsourcing 

kräver mycket förberedelse där företaget noggrant går igenom processerna. Vid 

projektets integrering och precisering behöver kommunikationen vara tydlig och klar för 

att inga missförstånd ska uppstå. Med offshoring och offshore outsourcing finns det 

många möjligheter men också många utmaningar som kundföretaget måste hantera både 

internt och externt.  
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1 Inledning 
 

Språklig talang, kommunikativa färdigheter, kulturell medvetenhet och förmåga att 

anpassa sig effektivt till en annan kulturs sätt att organisera och göra saker är komplexa 

färdigheter, oavsett om man är en programmerare i Bangalore eller projektledare i 

Göteborg. Många tenderar att ta sina egna kulturella sätt att göra saker och ting för 

givet och att tro att dessa är självklara även för andra. 

1.1 Bakgrund 

Under de två senaste decennierna har marknaden för företag förändrats på ett radikalt 

sätt. Globaliseringen och den föränderliga marknaden har gjort att intresset för 

outsourcing och offshoring ökat dramatiskt (Martin, 2010). Många företag söker nya 

innovativa lösningar för att kunna konkurrera på marknaden, vilket har bidragit till att 

offshoring och outsourcing av IT-tjänster och produkter fått en framträdande roll i 

samhället. Enligt Schindler (2006) är outsourcing och offshoring produkter av den fria 

kapitalrörelsen. Konkurrensen på marknaden har drivit allt fler företag till att ständigt 

söka efter nya kostnadseffektiva metoder för att kunna genomföra, producera och 

tillhandahålla sina produkter och tjänster. Nicholson, Jones, och Espenlaub (2006) 

framhäver den låga kostnaden av informationsflöde mellan olika världsdelar, 

användningen av Internet och IT som effektfulla faktorer till globaliseringen. 

Förbättringar i infrastruktur, logistik, transport av varor samt tillgången till kompetent, 

språkkunnig och engagerad arbetskraft är också framträdande faktorer som medverkat till 

att outsourcing och offshoring blivit ett allt vanligare fenomen. 

Indien är ett attraktivt lågkostnadsland som lockar många företag från I-länder, speciellt 

USA, till att offshore outsourca hela eller delar av verksamheten (Lewin och Peeters, 

2006). Idag är den indiska IT- och BPO
1
 industrin uppskattad till 22 miljarder dollar 

(SourcingLine, 2011). Många av de indiska IT-bolagen är mycket duktiga på att anpassa 

sina IT- tjänster efter storföretagens behov på den amerikanska marknaden (Martin, 

2010). Men på grund av den ekonomiska krisen i USA har de indiska aktörerna gått allt 

hårdare in i Europa, genom att anpassa och driva de lokala affärerna starkare (Lewin och 

Peeters 2006). Eftersom många av de indiska IT-bolagen är vana vid att arbeta mot 

multinationella företag, kan det vara svårt att rakt av tillämpa lärdomarna från 

storföretagen i USA till de små- och medelstora företagen i Europa. För att vända sig till 

den europeiska marknaden och speciellt de små- och medelstora företagskunderna, där 

efterfrågan på offshoring också är stor, väntas nu ett betydligt hårdare slag (IDG, 2011,a). 

Till skillnad från den amerikanska marknaden kräver en decentraliserad marknad som 

Europa, med inslag av lokalisering och regionalism, ett större behov av lokalt 

entreprenörskap och kompetens med förståelse för den lokala marknaden (Lewin och 

Peeters, 2006). Den segregerade europeiska marknaden har enligt Penker (2010) en 

annan struktur än den amerikanska gällande konkurrens, protektionism, lagar och policys 

med regionala aspekter och politisk intervenering. 

                                                 
1
 Business process outsourcing (BPO) 



 

- 2 - 

Enligt Kirkegaard (2005) undviker många europeiska företag att offshora hela eller delar 

av sina IT-aktiviteter till Indien på grund av de kulturella, kommunikativa och språkliga 

barriärerna som finns mellan länderna. I Sverige gjordes de största outsourcingaffärerna 

under krisåren 2000 till 2002, när många företag ville sanera sina IT-kostnader (Halldén, 

2007). Denna aktion gjorde att många företag outsourcade fel och för snabbt och missade 

därför att specificera sin kravställning, vilket lede till att affärerna inte fick den kvalitet 

som kunderna ville ha.  

I dag är det främst små och -medelstora företag (SMF) som står för den största 

tillväxttakten på outsourcingmarknaden. Anledningen till att outsourcing krupit ned i 

företagsstorlek beror på att det blivit svårare för mindre kundföretag att finna och behålla 

IT-personal (Cooke, 2007). Leveranstid och kvalitet är viktiga strategiska drivkrafter för 

SMF. Många SMF är också sofistikerade användare av webbaserad teknik och föredrar 

att vara kompetenta inom specialiserade tjänster, men enligt Cooke (2007) har SMF svårt 

att konkurrera med de inhemska högt kvalificerade talangerna, vilket kan vara 

förklaringen till att fler företag flyttar innovation offshore.  

Den stora drivkraften till denna rörelse handlar framförallt om pengar (Rorsted, 2010). 

Enligt Hutzschenreuter, Lewin, och Dresel (2011) startar många företag upp relationerna 

för snabbt, utan någon grundad offshoring- och outsourcingstrategi. Även om det finns ett 

ökat intresse för offshore outsourcing bland SMF, finns det fortfarande endast ett fåtal 

företag som har kunnat dra nytta av sina erfarenheter och nya förutsättningar för att 

kunna verkställa offshoring initiativ (Heijmen, Lewin, Manning, Perm-Ajchariyawong, 

och Russel, 2008). Brist på kunskap, information, tid, resurser och ekonomiska tillgångar 

är vanliga faktorer som gör det svårt för SMF att applicera och använda outsourcing och 

offshoring som verktyg för att kunna förbättra den befintliga verksamheten. Bristfällig 

kommunikation, språkkunskaper och kulturella skillnader som finns mellan länderna är 

andra orsaker. För att kunna ta sig in på den fragmenterade svenska marknaden och 

tillmötesgå de svenska företagens behov behöver de indiska IT-bolagen enligt Edlund 

(2011) skapa en lokal närvaro för att bygga en förståelse för den geo-politiska 

infrastrukturen och den svenska företagskulturen. 

1.2 Definition av begrepp 

1.2.1 Outsourcing, offshoring och offshore outsourcing 

Outsourcing betyder att leverans av produkter eller tjänster sker genom en extern 

leverantör, utanför företagets gränser, men inom nationens gränser (Manning, Massini, 

och Lewin, 2008). Offshoring innebär i allmänhet att företaget flyttar hela eller delar av 

organisationens affärsfunktioner utanför nationens gränser, men som en helägd 

företagsverksamhet (Manning m.fl., 2008). Offshore outsourcing är en form av både 

outsourcing och offshoring som innebär att företag delegerar delar av verksamheten till 

en extern leverantör som befinner sig i ett avlägset land (Bunyaratavej, Doh, Hahn, 

Lewin, och Massini, 2011). Eftersom vår undersökning kommer att omfatta IT-

samarbetet mellan Sverige och Indien, blir offshoring och offshore outsourcing de ämnen 

som vi främst kommer att beröra. 

http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Massini%2C+S%22
http://hb.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Lewin%2C+AY%22
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1.2.2 SMF 

EU-kommissionen (2005) klassificerar små företag med färre än 50 anställda och 

medelstora företag med färre än 250 anställda (Zahedirad och Shivaraj, 2011). Enligt 

svenskt näringsliv (2008) har små företag en årlig omsättning som understiger 10 

miljoner euro och medelstora företag en årlig omsättning som understiger 50 miljoner 

euro. 

1.2.3 Globalisering 

Globalisering betyder att den fria handeln geografiskt sett behöver omfatta hela världen 

för att den totala marknaden ska kunna uppnå en optimal jämviktsnivå. Schindler (2006) 

menar att globalisering generellt leder till en långsiktig tillväxt som ger ökat välstånd och 

stabilitet mellan länderna. Definitionen av globalisering kan ha varierande innebörder. 

När det gäller outsourcing och offshoring handlar det främst om den ekonomiska 

globaliseringen som utgör integrering av de nationella ekonomierna i den internationella 

ekonomin genom handel, direkt utländska investeringar, kortsiktiga kapitalflöden, 

internationella flöden av arbetstagare och flödet av teknik och innovation.  

1.3 Problemdiskussion 

Messer (2010) påstår att de mest citerade orsakerna till problemen i offshore outsourcing 

är ”kommunikationsproblem”. Vad kan företag göra för att förbättra kommunikationen? 

Eftersom begreppet i sig är mycket brett och vagt, kan det inte ge oss någon lösning. 

Företag behöver därför titta på den specifika orsaken till problemet, vilket i sin tur kan ge 

dem en klar vision om vad som ska förbättras. Messer (2010) menar att utgångspunkten 

är kanske inte kommunikationen i sig, utan hur processerna och förmedling av 

information går tillväga. Offshoreföretag som satsar på utbildning i kommunikation har 

ofta större möjlighet att utveckla en förståelse om de kulturella och kommunikativa 

skillnaderna som uppstår i denna samarbetsform. Frågan Messer (2010) ställer är om 

nyckeln till framgång i detta fall kan ligga i en tydlig process.  

Många indiska IT-leverantörer har välkvalificerad och starkt motiverad IT-personal som 

besitter hög teknisk kunskap. I Indien utbildas varje år två miljoner engelsktalande 

ingenjörer och IT-specialister med teknisk och matematisk kompetens (Hirschheim, 

George, och Wong, 2004). Trots kvalificerad affärskompetens är den kommunikativa 

förmågan inte tillräcklig för att kunna bemöta den europeiska marknadens behov. Om 

Indien ska behålla sin ställning som ledande inom offshore outsourcingsmarknaden 

återstår ett intensivt arbete för att skapa relationer med de europeiska små- och 

medelstora företagen, som väntas bli nästa stora våg av kunder (IDG, 2011a). Gupta, 

Mattarelli, Seshasai, Broschak, (2009); Bhagat, Byramjee och Taiani, (2010) hävdar att 

kommunikationstekniken, utbredning av Internet, geo-politiska, ekonomiska, skilda 

sociala- och kulturella synsätt är viktiga frågor som utmanar organisationernas strategiska 

uppfattningar och de taktiska relationerna mellan kund-säljare. Även Nicholson, m.fl. 

(2006) påstår att de flesta kommunikation- och kunskapsöverföringsproblem som uppstår 

mellan kunder och offshore leverantörer beror på bland  annat språkliga, kulturella, 

institutionella och tekniska skäl. För att åstadkomma framsteg inom dessa områden anser 

Nicholson, m.fl. (2006)  att dessa aspekter måste behandlas både strategiskt och 

organisatoriskt. 
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Svenska företag har vid implementering av offshoring eller offshore outsourcing till 

Indien uppmärksammat ökande dolda kostnader för gränsöverskridande kulturella 

olikheter i arbetsrelaterade beteenden (Matloff, 2005). Ofta har företag svårt att hantera 

dessa oförutsedda kostnader (Heijmen m.fl. 2008). Även Hutzschenreuter, m.fl., (2011) 

redogör att många SMF misslyckats att dra nytta av sin utlagda drift och utveckling till 

lågkostnadsländer. Orsaken till detta är enligt Lewin (2011) att de saknar tillräckligt med 

kunskap och övergripande förståelse över det strategiska värdet av global 

resurshantering. Denna konsekvens kan medföra att företaget saknar en organisatorisk 

struktur och affärsenhet som sköter den globala resurshanteringen, och valet av offshore 

outsourcing leverantör kan därmed leda till missmatch (Lewin, 2011). Om företaget 

däremot låter för mycket ansvar ligga på affärsenheterna eller funktionscheferna, kan de 

få svåra problem att fokusera på de processer som utgör grunderna vid implementering av 

offshoring och offshore outsourcing. Offshore outsourcing kräver enligt Nielsen (2011) 

stor disciplin från kunden och ett noggrant förarbete på hemmaplan innan det fungerar. 

Denna form av samverkan kräver också kompetens av två skilda världar, därför behövs 

det ett samarbete med rigorös disciplin och ett unikt ledarskap som fordrar mycket tid, i 

form av kommunikation, information och attitydförändringar hos personal och ledning i 

båda ländernas verksamheter.  

För många SMF finns det också en stor osäkerhet vid valet av outsourcingleverantörer. 

Ofta vill de minska denna osäkerhet genom att ha kvar det vanliga gränssnittet mot 

leverantören (Bajaj, 2011). Ett lokalt ägande signalerar ofta ett långsiktigt management 

engagemang, vilket ibland kan saknas i IT-offshorebolag. Enligt Penker (2010) finns det 

tendenser att offshoringbolag förflyttar sig från marknad till marknad för att snabbt skapa 

nya marknadsandelar. Kanske är det så att SMF upplever europeiska IT-leverantörerna 

som säkrare alternativ framför de indiska konkurrenterna? Enlig Nielsen (2011) är det 

bara indiska företag som kan leverera riktigt bra kvalitet när det gäller IT.  

Utmaningen för både Indien och Sverige är att de behöver öka sina kunskaper om de 

fragmenterade marknaderna i respektive land. För att utnyttja och använda den indiska 

IT- kvalificerade arbetskraften på ett optimalt sätt samt öka den svenska 

konkurrenskraften behöver länderna utbilda sina offshoreteam i grunderna för näringsliv, 

kommunikation, kultur, attityder, beteenden och normer (Schomer, 2006). Att utveckla 

social och språklig kompetens för respektive företagskultur kan enligt Schomer (2006) 

bidra till en ökad produktivitet och kunnighet. Kulturella skillnader och kommunikativa 

glapp kan också ha stor påverkan på arbetets kvalité. Exempelvis kan den oformella 

strukturen som finns i de svenska företagen kollidera med de hierarkiska strukturerna 

som är vanliga i Indien (Matloff, 2005). Om en svensk programmerare kommunicera 

direkt med sin inbördes i Indien, istället för att gå genom den högre ledningen, kan denna 

oavsiktliga handling orsaka förbittring som kan leda till komplikationer och missförstånd 

mellan det indiska och svenska företaget. För att undvika dessa missförstånd anser 

Schomer (2006) att de involverade parterna i denna samarbetsform behöver investera i 

regionspecifik och tvärkulturell utbildning för sina landbaserade anställda och för dem 

som ombeds att resa till respektive land.  

Kommunikation är ett avgörande verktyg för denna typ av offshoresamarbete, vilket visar 

sig vara stor utmaning för många indiska IT-konsulter (Messer, 2010). Trots att de 
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indiska IT-bolagen är den största offshorekanalen i världen krävs det nya förutsättningar 

för att lära sig att anpassa och tillämpa sina tjänster på den svenska marknaden. Nya 

kommunikativa förmågor, affärsmodeller och sätt att leverera kommer att krävas för att 

anpassa IT-bolagens erbjudanden efter det enskilda företagets behov (IDG, 2011a). För 

att samverkan ska fungera friktionsfritt behöver också de svenska företagen utveckla en 

förbättrad kommunikativ förmåga samt en förståelse om de kulturella och traditionella 

skillnader som finns mellan länderna, vilket kräver ett stort engagemang från både 

ledning och chefer.  

1.4 Syfte  

Syftet är att belysa vikten av kommunikation och undersöka kommunikativa utmaningar 

som sker vid offshoring och offshore outsourcing.  

1.5 Frågeställning  

På vilket sätt hanterar svenska och indiska företag vid IT-offshore processer, kulturella 

olikheter, relationen och ledarskap, och vilken betydelse har den kommunikativa 

förmågan i dessa sammanhang? 

1.6 Disposition 

För att få en övergripande förståelse över uppsatsens upplägg kommer vi att ge en kort 

resumé av de följande kapitlen i vår uppsats. I den teoretiska referensramen kommer vi 

att skapa oss en större förståelse av området genom att undersöka vilka problem, fördelar, 

utmaningar, risker och nackdelar som lyfts fram i den tidigare forskningen. För att få en 

bättre förståelse av offshoring och offshore outsourcing som fenomen är kapitlet uppdelat 

i de ämneskategorier som vi valt att utforska. Metodkapitlet ska ge läsaren en omfattande 

förståelse om hur vi ska gå tillväga för att insamla och bearbeta vårt material. 

I den empiriska studien kommer vi att införskaffa oss data genom att intervjua ledare och 

involverade medarbetare i ett svenskt offshore-bolag som är specialister inom offshore 

outsourcing. Med noggrant utarbetade processer outsourcar de själva samt hjälper SMF 

och andra företag att outsourca delar av sin IT-verksamhet till Indien. För att få en 

helhetsbild kommer vi även att intervjua företagledare och medarbetare i det indiska IT-

leverantörföretaget som det svenska offshore-bolaget anlitar. För att få en ökad förståelse 

av området har vi även valt att intervjua personer i andra företag som har speciella 

erfarenheter av offshoring och outsourcing samt en expert inom svensk och internationell 

kommunikation.  

I analysen kommer vi att skapa oss en ny förståelse av processer, komplexa kulturella 

utmaningar och kommunikationsproblem som företag möter vid offshoring och offshore 

outsourcing genom att bearbeta och hantera det insamlade empiriska materialet och 

koppla dessa till de teoretiska studierna. Från empirin kommer vi att lyfta fram och 

belysa viktiga offshoring- och outsourcingprocesser, kulturella aspekter, kommunikativa 

förmågor och färdigheter samt viktiga aspekter gällande relationer och ledarskap för att 

sedan jämföra dessa med vår teoretiska insamling. 
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Därefter följs en slutsats och diskussion där vi kommer att delge våra åsikter och resultat 

av studien. Syftet med slutsatsen är att återkoppla till studiens syfte och besvara vår 

frågeställning om vilka kommunikativa förmågor och utmaningar SMF behöver hantera i 

detta utbyte av IT-tjänster. Genom förvärvade insikter vill vi skapa en bild om vart 

offshore outsourcing är på väg och ge ett bidrag till den fortsatta utvecklingen. Vår studie 

och fördjupade förståelse av offshoring och offshore outsourcing kommer främst att vara 

avsedd till företagsledare i SMF. Rapporten ska vara som ett hjälpmedel till SMF som 

använder sig av offshoring och offshore outsourcing genom att belysa kommunikationens 

betydelse och dess relevans vid hantering av processer, kulturella olikheter, relationer och 

ledarskap. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi att skapa oss en djupare förståelse om offshoring och 

outsourcing som fenomen genom att lyfta fram hur den tidigare forskningen definierat 

området. Vi har valt att dela in kapitlet i ämnesområden för att få en tydligare bild om 

processer, kulturella- och kommunikativa skillnader, relationer och ledarskap. 

2.1 Vad driver företag till offshoring och outsourcing?  

Enligt Ijioui, Emmerich, Ceyp, och Hagen, (2010) har finanskrisen år 2008 och dess 

ekonomiska effekter bidragit till att företag och chefer idag står inför en hisnande 

hastighet av globala, regionala och lokala förändringar. Detta har enligt Ijioui m.fl. 

(2010) medfört att prognoser i strategisk ledning inte längre är giltiga i det ögonblick de 

publiceras. Osäkerheten som finns i den föränderliga dynamiken av 

informationsöverföring, kulturella interaktioner och kommunikation har blivit en stor 

drivkraft bland globala, regionala och lokala orienterade företag. Frågan Ijioui m.fl. 

(2010) ställer sig är hur företag i dagens komplexa samhälle klarar av att hantera dessa 

företeelser.  
 

Dagens globala förbindelser och samarbete skapar omfattande möjligheter för både 

företag och enskilda individer, där utvecklingen främst drivs av nya 

kommunikationskanaler (Martin, 2010). Spridning av ny teknik som Internet och e-post 

och ankomsten av nya tjänster som programvara, underhåll och utveckling har ökat den 

globala handeln under de senaste decennierna. Utbudet av leverantörer som producerar 

kärnprocesser och tjänster ökar ständigt. Många företag har börjat få insikt om de 

ekonomiska och organisatoriska fördelarna som finns i denna form av 

kunskapsöverföring. Att fastställa rätt omfattningen av de processer och tjänster som ska 

ut på entreprenad har därmed enligt Martin (2010) blivit viktiga ledningsfrågor för att 

kunna definiera strategiska val och vikten av plats för dessa tjänster och processer. 

Dagens dynamiska ekonomi och företagande drivs enligt Leavy (2005) av en intensivare 

global konkurrens och kunskapsintensiva värdekedjor. 

Den ökade hastigheten på marknaden och den inhemska bristen på vetenskaplig och 

teknisk talang är de främsta strategiska drivkrafterna till att företag inleder offshoring- 

och outsourcing projekt (Heijmen m.fl. 2008). Många företag är enligt Lewin och 

Peeters, (2006) intresserade att prova på olika upplägg, allt från helhets åtagande till 

selektiv outsourcing för att finna den optimala lösningen för verksamheten. Detta visar att 

outsourcing och offshoring inte enbart drivs av kostnadsbesparing utan innefattar också 

modeller och strategier som kan ge företaget nya möjligheter och intressanta vägar till 

innovation, global konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och social hållbarhet. 

2.2 Vad handlar offshoring och offshore outsourcing om? 

Outsourcing har under senare tid utvecklats från ett kostnadseffektivt verktyg till en 

viktig del av företagens övergripande affärsstrategier (Linder, 2004). Outsourcing 

involverar en grundläggande förändring i verksamhetens planering, struktur och 

management dynamik. Denna förändring kräver vid applicering en skarp uppmärksamhet 

av både ledning och chefer, eftersom beslutsrättigheter av vissa tillgångar kommer att 
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förflyttas från insidan av företaget till ett annat företag, vilket främst kommer att drabba 

de anställda som utnyttjat dessa resurser (Bhagat m.fl. 2010). Ett mjukvaruföretag som 

vill ha en hög grad av innovation i sin IT-utveckling föredrar att arbetsuppgiften utförs 

offshore i stället för inshore. Genom offshoreutvecklingen får företag tillgång till 

kompetent arbetskraft som snabbt och effektivt kan bemöta organisationens komplexitet 

med innovativa lösningar (Heijmen m.fl. 2008). Offshoring är en del av den globala 

revolutionen, eftersom det internationella utbytet av tjänster, kommunikation, teknik och 

produktion globalt sett ökar ländernas tillväxt och kunskapsutveckling (Lampel och 

Bhalla, 2011). Idag finns det många fall där företag kombinerar outsourcing och 

offshoring (Schindler, 2006). Offshore outsourcing har därmed blivit ett framstående 

medel för att kunna möta dagens tekniska behov (Bertrand, 2011).  

Internationella utbyten av tjänster, kommunikation, teknik och produktion ökar 

möjligheten för företag att driva verksamheten med större flexibilitet till lägre kostnad 

(Lampel och Bhalla, 2011). På den globala marknaden, har offshore outsourcing blivit 

erkända som viktiga strategier för att kunna behålla och utveckla konkurrensfördelar 

(Kirkegaard 2005; Kotabe och Mudambi, 2009). Hirschheim m.fl. (2004) menar att 

dagens näringslivsorganisationer drivs av trycket från globaliseringen, där det blivit 

nödvändigt att kontinuerligt tillhandahålla IT-tjänster till kunder runt om i världen. 

Offshore outsourcing och tidsskillnaderna mellan klient och leverantör kan ge företag 

24x7, det vill säga "round-the-clock" tjänster, en affärsmöjlighet som bidrar till 

effektivitet och ökad IT-produktivitet. Vilket innebär att företag ställs inför nya 

utmaningar där olika processer, procedurer och rutiner för kommunikation och sätt att 

förmedla information får en allt större betydelse både internt och externt.  

2.3 Utmaningar vid offshoring och offshore outsourcing 

Offshore outsourcing av IT innebär ofta nya utmaningar jämfört med den inhemska IT-

outsourcing. Många chefer, beslutsfattare och forskare har uppmärksammat hur offshore 

outsourcing skapar hundratals nya arbetstillfällen i utomeuropeiska länder, samtidigt som 

ett liknande antal jobb elimineras i hemlandet (Levy, 2005; Di Gregorio m.fl., 2009). 

Lacity, Khan och Willcooks, (2009) anser att språkliga barriärer och kommunikativa 

missförstånd som kan uppstå vid offshore outsourcing gör att många utövare hellre 

vänder sig till närgränsande länder, det vill säga nearshore outsourcing. Enligt Lacity 

m.fl. (2009) är offshore outsourcing mer utmanande på grund av skillnaderna mellan 

olika tidszoner (Carmel 2006), behovet av fler kontroller (Choudhury och Sabherwal 

2003), kulturella och språkliga problem att överföra kunskap (Carmel och Tjia 2005), 

rigorös definiering av krav (Gopal, Sivaramakrishnan, Krishnan och Mukhopadhyay, 

2003), samt svårigheter att hantera spridda team (Oshri, Kotlarsky, och Willcocks, 2007). 

Transaktionskostnaderna för offshore outsourcing är också betydligt högre än den 

inhemska outsourcingen (Hirschheim, Dibbern, och Heinzl, 2008; Lacity och Rottman, 

2008). Outsourcing innebär också att företag måste hantera den interna förlusten av 

kontroll och personal (Heijmen m.fl. 2008). Dessa utmaningar kräver att företag 

utvecklar tydliga offshorestrategier, information- och kommunikationstekniker för att 

kunna hantera organisatoriska förändringar samt de språkliga, traditionella- och kulturella 

skillnaderna. Kirkegaard (2005) poängterar hur viktigt det är att länderna klarar av att 

hantera konsekvenserna som uppstår vid dessa globala företeelser för att kunna bibehålla 
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sin konkurranskraftighet. Vid etablering av offshoringsamarbete anser Heijmen m.fl. 

(2008) att utbildning, rekrytering och specialisering av personal i det nya landet samt 

hantering av information och kommunikation som sker i relationen mellan kund- och 

leverantör är vanliga exempel på oförutsedda kostnader.  

2.4 Förberedande processer 

Forskningen som gjorts inom offshoring och outsourcing är ofta relaterat till större 

företag. Främst är det makroekonomiska problem som behandlats, såsom leverantörernas 

kapacitet och kundernas möjligheter i utvecklingsländerna samt metoder för att kunna 

säkerställa ett framgångsrikt projekt (Lacity, 2009). Därför finns det inte så mycket 

forskning om offshoring och offshore outsourcing för SMF och dess processer (Di 

Gregorio och Musteen, 2009). Gemensamt för både stora och små företag är att 

beslutsfattare som använder sig av denna konfiguration främst måste fokusera på två 

huvudkomponenter:  

 Värdlandet där den överförda verksamheten kommer att finnas i framtiden 

(Haiyang och Hu 2002; Jiatao och Guisinger, 1991; Pangarkar och Lim, 2003) 

 Styrningsprocesser för att kunna leverera och hantera dessa aktiviteter (Jiatao, 

1995; Simmonds, 1990; Woodcock, Beamish och Makino, 1994).  

En internationalisering av verksamheten blir i huvudsak svårt när ett företag bestämmer 

sig för att överföra hela eller delar av verksamheter till länder som är mycket olikt i ett 

kulturellt perspektiv och där företaget inte har någon erfarenhet. För att genomföra en 

organisatorisk konfiguration behöver ledning och management enligt Hutzschenreuter 

m.fl. (2011) använda know-how genom två komponenter. Det första avser landsspecifika 

krångligheter. Den andra komponenten länkar till fördelar och nackdelar av särskilda 

regleringar och styrningsformer som kundföretaget möter i offshorelandet. Varje land och 

företag har sina styrformer och egenheter när det gäller nivån av kontroll, försök att 

implementera, använda resurser, hantera risker och grad av expertis. När ett kundföretag 

vill hushålla fördelarna med en övergång till utländska producenter av tjänster och 

produkter måste de ta itu med en rad olika utmaningar. Företagen måste bygga relationer 

med ett brett urval av organisationer och individer, som till exempel lokalt anställda, 

leverantörer, mellanhänder, banker och statliga institutioner i värdlandet (Benito och 

Welch, 1994; Fisher och Ranasinghe, 2001). De måste också modifiera deras 

managementmetoder, värderingar, beslut och lämpliga åtgärder för att kunna organisera, 

anpassa och omfördela de organisatoriska strukturerna och processerna till 

verksamhetens nya förutsättningar. (Lewin och Couto, 2006; Lewin och Peeters, 2006) 

När företag flyttar sina funktioner till exempelvis Indien, visar teori och praktik att 

kulturen i Asien är helt annorlunda från de västerländska länderna (Hofstede, 2011). 

Dessa skillnader kommer att öka företagets komplexitet och hindra tillämpningen av den 

befintliga offshoring know-how eftersom den förväntade planeringen inte alltid kommer 

att överensstämma med praktiken (Agarwal, 1994; Chang och Rosenzweig, 2001). 

Många företag saknar en detaljerad förståelse av offshoring och är osäkra om de 

eventuella brister och nackdelar som finns i denna samarbetsform. Därför vänder sig 

många till andra företag som tillämpar offshoring för att få indikationer på vilka 
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svårigheter och risker som finns. Som företagsledare bör man ha en förståelse om att det 

kanske inte alltid går att förlita sig på andras lärdomar och erfarenheter eftersom 

komplexiteten i dessa fenomen gör att taktiska processer och arbetsmoment skiljer sig 

från fall till fall (Hutzschenreuter m.fl., 2011). Därför poängterar Mudambi och Venzin 

(2010) att företag måste studera och anpassa dessa fenomen till varje enskild situation 

och där den förekommer.  

Lewin och Peeters (2006) betonar att varje företag bör skaffa kompetens, kunskap och 

kommunikativa förmågor om hur offshoringsamarbetet skall startas upp, etableras och 

underhållas. De företag som väljer att offshora delar av verksamheten börjar oftast med 

att överföra enklare verksamhetsaktiviteter och funktioner med standardiserade processer. 

Även om företag visar en stor försiktighet har kanske sakkunskaper om 

informationshantering och kunskapsöverföring som krävs vid utbytet av tjänster, 

processer och kulturella värderingar ännu inte förvärvats för att klara den komplexitet 

som ofta uppstår vid etableringen (Hutzschenreuter m.fl., 2011). Följden av detta kan 

innebära att företag inte uppnår sina mål så snabbt som de beräknat och därför behöver de 

acceptera en minskning i dess offshoring framgång. Hutzschenreuter m.fl. (2011) anser 

att det kan vara fördelaktigt om företag vid offshoring utvecklar organisatorisk kapacitet 

med tydliga kommunikationskanaler och processer för att hantera verksamhetens interna 

och externa informationsflöde.  

Enligt Schultz (2010) finns det flera företag som rapporterat att kostnadsbesparingar bara 

är en positiv bieffekt av offshoring. Efterhand som företag etablerat offshore outsourcing-

samarbetet har de upptäckt andra förmåner som varit av stor betydelse för organisationen. 

Ur ett företagsperspektiv kan offshoring och offshore outsourcing liknas vid en 

organisatorisk förändring. De omstruktureringar som sker i organisationen följs ofta av 

både skapande och förstörelse av arbetstillfällen. Reducering av ledningsfrågor som 

exempelvis rekrytera, utvärdera och behålla personal kan främja företagets möjligheter 

att vinna nya affärer, då hanteringen av intern utbildning och ledande frågor minskar. 

Kirkegaard (2005) betonar att det är viktigt att företag kontinuerligt omstrukturerar sin 

organisation för att vara konkurrenskraftiga genom att införa ny teknik. I studier har det 

framkommit att företag vid offshoring eller offshore outsourcing ofta står inför en 

"inlärningskurva", vilket innebär att de första offshorestegen kanske inte alltid kommer 

att gå helt rätt (Kirkegaard, 2005). Heijmen m.fl. (2008) menar att företag som genomfört 

en övergripande strategi med tydliga information- och kommunikationsprocesser ofta 

åstadkommit förbättrade resultat i termer av besparingar, uppnådda mål, relationer med 

leverantörer och förmåga att övervinna internt motstånd, m.m.  

2.5 Offshoring och outsourcing för SMF 

De centrala och strategiska ändamålen för IT-outsourcing handlar i huvudsak om att 

förbättra verksamhetens informationssystem och affärsprocesser genom ett kommersiellt 

utnyttjande (Lacity m.fl., 2009). Outsourcing och offshoring har enligt Lewin och Peeters 

(2006) blivit ett naturligt fenomen när SMF arbetar med värdekedjan och standardisering 

av tjänster och processer. Analys av värdekedjan och transaktionskostnader driver ofta 

företag till högre kontroll, tydligare styrning och ökad förståelse över de aktiviteter som 

hanteras inom verksamheten (Mudambi och Venzin, 2010). Calantone och Stanko 

(2007); Piachaud (2005) menar att företag som tillämpar större kontroll över hela 
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värdekedjan ofta har mindre benägenhet att outsourca delar av verksamheten. Däremot 

påvisar de företag som är skickliga på att koncentrera, fokusera och specialisera sig på 

verksamhetens specifika processer och komponenter ha större tendenser till att outsourca 

de funktioner som inte tillhör kärnverksamheten. 

2.5.1 Val av leverantör för SMF 

Att söka efter en lämplig offshoringleverantör kan medföra höga kostnader för SMF. I 

detta skede behöver företaget undersöka ett stort antal leverantörer, analysera tjänster och 

kvalitet, och förhandla ett avtal eller en överenskommelse med säljaren (Schultz, 2010). 

Upprättande av det bundna kapitalet kan innebära att företaget behöver utreda och 

fastställa en struktur över företagets bundna tillgångar, anställd personal, säkerställandet 

av en lokal, uthyrning av utomländsk ledning och navigering av statliga regleringar, detta 

är bara ett fåtal av de många frågor och nödvändiga kostnader som krävs vid offshoring 

och offshore outsourcing (Rottman och Lacity, 2008; Schultz, 2010 ). Även om 

kostnaderna i samband med att hitta en leverantör kommer att variera i varje situation, 

anser Schultz (2010) att varje offshoring-äventyr kommer att ha en prislapp. 

Sannolikheten är också stor att ytterligare omkostnader kommer att uppstå i samband 

med utveckling av offshorestrategier, interna processer, omformning och omfördelning 

av arbetsuppgifter och transaktioner samt samordning av projekt och leverantör. 

2.5.2 Processer och förberedelse av offshoring och outsourcing för SMF 

Ofta har SMF annorlunda uppsättningar, processer och uppgifter att bearbeta än stora 

företag, vilket troligtvis medför att deras former av IT-system skiljer sig åt. Enligt Rohde 

(2004) kommer dessa skillnader sannolikt att leda till att SMF outsourcar andra former av 

IT-objekt. För att kunna konkurrera på marknaden har det blivit allt viktigare för SMF att 

förse sig med duktig och kompetens personal, att inskaffa inhemsk IT-kompetens kan 

ofta vara kostsamt för SMF eftersom de har svårt att konkurrera med de större företagen. 

Därför har mindre företag enligt Rohde (2004) större behov av outsourca IT-tjänster till 

kunniga IT-leverantörer.  Rohde (2004) anser också att SMF kräver en annan form av 

outsourcingavtal för att kunna reglera dessa arrangemang. Outsourcing beslut behöver i 

dessa fall baseras på en mer ad hoc-basis med inslag av strategisk flexibilitet snarare än 

en rigid långvarig strategisk plan.  

För att uppnå framgång med outsourcing-arrangemanget utmärker Rodhe (2004) avtal 

och förhållandet till säljaren som två viktiga aspekter. I jämförelse med stora företag har 

ofta SMF begränsad makt och kompetens att förhandla fram små kontrakt och hantera 

avtalsförhållande med stora outsourcingleverantörer. Dessutom är processen för 

kontraktsförhandlingarna kostsamma, eftersom de ofta kräver kvalificerad juridisk 

experthjälp. Dessa kostnader är ofta oöverkomliga för små organisationer. Enligt Rodhe 

(2004) borde den lägre komplexitet som finns i SMF resultera i enklare upphandlingar 

som kräver mindre engagemang och juridisk expertis. Rodhe (2004) ser ändå att 

outsourcing-avtal förändrats över tiden. Avtalen har blivit kortare, vilket gör det svårare 

för leverantörerna, eftersom de måste vara mer på hugget än tidigare. Dels för att få nöjda 

kunder, dels för att behålla dem efter avtalstiden. Relationen med tjänsteleverantörer har i 

och med detta förändrats, eftersom de i allt större omfång måste acceptera hantering av 

ansvar och risk. För att avtalen ska kunna tillämpas på SMF poängterar Rodhe (2004) att 
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kontrakten måste ha möjlighet att utvecklas från komplexa avtal som försöker att förutse 

nästan varje oförutsedd händelse till att i stället innefatta mer flexibla partnerskap och 

tillvägagångssätt.  

Offshoring eller offshore outsourcing kan skapa stora omvälvningarna i den befintliga 

verksamheten där anställda kan känna otrygghet i form av förluster av arbetstillfällen och 

chefer som oroas över att de får nya initiativ att brottas med. Innan företag överväger hur 

man ska genomföra offshore outsourcing behöver de noga överväga varför företaget vill 

lägga ut delar av verksamheten (Yeung, 2005). Brådskan av att minska kostnader på kort 

sikt kan leda till skadliga konsekvenser för företaget på lång sikt. Varje företag behöver 

utvärdera sin affärsmodell noggrant och bedöma passform som innefattar långsiktiga 

strategier. När arbetet går från hemland till en tredje part i ett avlägset land måste företag 

enligt Yeung (2005); Tate och Ellram (2009) vara medvetna om att valet av land kan vara 

kritisk eftersom det medföljer ett risktagande på grund av stora kulturella, politiska och 

kommunikativa skillnader. 

Offshoring kan utifrån ett kortsiktigt perspektiv innebära interna uppsägningar för 

företag, men det kan vara ett misstag av ledningen att anta att motståndet vid 

genomförandet av offshoring projekt endast kommer från de anställda. Yeung (2005) 

anser att det kan finnas många chefer inom verksamheten som är skeptiska till de 

organisatoriska fördelarna eftersom de kan känna en viss oro över de störningar och 

effekter som offshoring kan ha på den aktuella arbetssituationen. Det är viktigt att 

ledningen tar itu med det inre motståndet redan från början. Detta kan göras genom att 

konstruera en tvärfunktionell grupp som är inblandade i driften och kundservicen för att 

finansiera IT och mänskliga resurser. Allt eftersom offshoring utvecklas kommer det 

förmodligen alltid att finnas vissa överraskningar längs vägen, men något som är säkert är 

att offshoring kommer att fortsätta att växa. Risken att inte använda offshoring kan enligt 

Yeung (2005) innebära större förluster av arbetstillfällen eftersom företaget kan bli 

oförmögna att konkurrera effektivt med de nationella och internationella konkurrenterna.  

2.6 Kultur 

Kultur är ett kollektivt fenomen som utgörs av det sociala spelets oskrivna regler och 

enligt Hofstede m.fl. (2011) går det inte att undvika fenomenet kultur. Varje person har 

sina mönster av tankar, känslor och sätt att agera och dessa har inhämtats från tidigare 

livserfarenheter. Hofstede m.fl. (2011) menar att kultur härrör från den sociala miljön, 

därför finns det en varierande mängd uppsättningar för att definiera kultur och de 

kulturella skillnader som finns mellan olika länder, samhällen och grupper. 

Vissa forskare anser ju mer avlägsna länderna är ur ett kulturellt perspektiv desto större 

olikhet kommer företagens organisatoriska egenskaper och administrativa förfaranden att 

vara (Chen och Hu, 2002; Hofstede, 2011; Fisher och Ranasinghe, 2001). Vid offshoring 

och offshore outsourcing ställs företag inför problemet att lokalt anställda, leverantörer, 

partners och statliga tjänstemän har olika trossystem, värderingar och förväntningar 

(Slangen och van Tulder, 2009). Enligt Hofstede (2011) utgör värderingar kulturens 

kärna och förändringar har en tendens att ske långsamt i de värderingar som är djupt 

inrotade i människors beteenden och mönster. Värderingar består ofta av känslor som 

antingen uppfattas positiva eller negativa och dessa förvärvas tidigt i livet. Nationella 
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värdesystem bör därför betraktas som givna och fasta. De kulturlager som tillägnas 

senare i livet, såsom ritualer, symboler och sedvänjor m.m. är ofta mer förändringsbara. 

Hofstede m.fl. (2011) förklarar att det finns en stark koppling mellan landets värderingar 

och strukturen i dess institutioner. Därför kan man inte förändra hur människorna i ett 

land tänker, känner eller handlar genom att importera institutioner utifrån. Detta innebär 

att internationella företag ofta möter starkt lokalt motstånd eftersom landets ekonomiska 

och organisatoriska system är påverkat av den inneboende kulturen. Hofstede m.fl. 

(2011) påpekar att man bör vara försiktig med att döma andra grupper eller samhällen, 

och som internationellt företag måste man tänka sig för innan man tillämpar normer och 

regler på andra personer, grupper eller samhällen. Vid etablering i en annan kultur bör 

man därför som företag informera sig om hur de kulturella skillnaderna mellan länderna 

är beskaffade, samt införskaffa sig kunskap om landets kulturella rötter och dess 

konsekvenser.  

Jämfört med väst har asiatiska länder en högre grad av maktdistans, manlighet, 

kollektivism och långsiktig orientering (Ramingwong och Sajeev 2007). Karlöf (2006) 

påpekar att Sverige har extremt låga värden när det gäller maktavstånd och undvikande 

av osäkerhet. Däremot har svenskar hög grad av individualitet och feministiska 

värderingar (Karlöf, 2006). Dessa kulturella skillnader kan enligt Ramingwong och 

Sajeev (2007) teoretiskt sett öka risken av kommunikativa och relationsmässiga 

missförstånd. Enligt forskarna har inga stora dramatiska och anmärkningsbara 

misslyckanden påträffats på grund av dessa stora skillnader. Men för att förebygga och 

minska de kulturella effekterna anser Ramingwong och Sajeev (2007) att det ändå är värt 

att undersöka vad offshorelandet har för rutiner, politiska regler och processer, m.m. 

Enligt Hofstede m.fl. (2011) betraktar ofta chefer och anställda i länder med liten 

maktdistans varandra som jämbördiga. Kulturen är demokratisk och organisationer 

fördrar ofta ett ömsesidigt beroende mellan över- och underordnader. De underställda har 

generellt sett inte några problem att säga emot eller konfrontera chefen. I kulturer med 

hög maktdistans finns det ett stort avstånd mellan chefer och underställda, detta 

hierarkiska system är baserat på ojämlikhet. De anställda är ofta rädda för att uttrycka 

åsikter som inte sammanfaller med chefens uppfattning. Maskulina kulturer associeras 

med tydliga emotionella skillnader mellan könen, männen ska vara självsäkra och 

fokusera på materiella framgångar. Kvinnor ska däremot vara mjuka, ömsinta och 

prioritera livkvalitet. I feminina kulturer överlappar däremot de emotionella könsrollerna 

varandra, män och kvinnor lägger i dessa samhällen större värde vid relationer och 

livskvalitet. Anställda i ett kollektivistiskt samhälle handlar ofta i enlighet med gruppens 

intresse som inte alltid sammanfaller med individens egenintresse. I individualistiska 

samhällen är det tvärtom där går ofta individens intresse före gruppen, individen 

förväntar sig i första hand att ta hand om sig själv och den närmaste familjen. Starkt 

osäkerhetsundvikande kulturer föredrar främst regler och strukturerade sociala 

sammanhang för att kunna förutse framtida händelser. Länder med svagt 

osäkerhetsundvikande tror att problem kan lösas utan formella regler och lagar, formella 

regler ska bara införas om det är absolut nödvändigt. 
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2.6.1 Kultur ur ett indiskt perspektiv 

Indien ses av många länder som en gemensam marknadsdestination för 

kostnadsreduktion och innovation. För att framgångsrikt kunna hantera denna 

internationella affärsrelation menar Lees och Khatri (2010) att det är en god investering 

att bli väl insatt i landets interkulturella kompetens. Även om pengar är en drivande 

faktor för att lyckas i dessa offshoreaffärer är kulturen mer avgörande för att få ett 

framgångsrik organisatoriskt samarbete med Indien. Efter att ha etablerat målen med och 

tagit uti med de frågor som är unika för denna internationella samverkan, som exempelvis 

skydda immateriella rättigheter och riskminimering, bör organisationen göra en samlad 

ansträngning för att förstå kulturen och speciellt hur affärer görs i Indien. Enligt Lees och 

Khatri (2010) är det värt att investera tid och resurser för att förstå de indiska kulturella 

skillnaderna, men i de flesta fall blir betydelsen av kulturella faktorer ofta förbisedda och 

undervärderade. 

Lees och Khatri (2010) menar att det kan vara svårt att kvantifiera effekterna av 

kulturella skillnader mellan Indien och många offshoreländer i väst. En saknad förståelse 

om ländernas skillnader kan riskera att gränsöverskridande avtalsförhandlingar utlöser en 

nedåtgående spiral eller att affärsförbindelsen upphör totalt. Vanliga indikationer på 

tvärkulturella problem som oftast kommer utöver de förväntade kostnadsbesparingarna är 

ökad tid som företaget behöver spendera på att hantera relationer, förseningar i 

produktion och missade deadlines. Att förstå de kulturella skillnaderna kanske inte kan 

lösa de problem som redan uppdagats, men det kan lindra många av dem. För att skapa 

framgång i alla olika faser i en affärsrelation, oavsett om det handlar om en 

relationsskapande fas, förberedande undersökningar, planering, avtalsförhandlingar eller 

hantering av kommunikation vid kontraktstillverkning, behöver parterna lära sig förstå 

ländernas skillnader i affärs- och företagskulturen (Lees och Khatri, 2010). Att förstå 

kulturella glapp och införskaffa sig kunskap om skillnader i affärskultur kan vara 

avgörande om denna samarbetsform mellan länderna kommer att lyckas. 

Indier lägger ofta vikt på kultur och värde som en grund för ett framgångsrikt samarbete. 

Vd:n för Panacea i Indien anser om ett team inte är bekväma med varandra kan det inte 

finnas någon innovation och därmed inget samarbete. Människor behöver känna sig 

bekväma med varandra, därför är förtroende en viktig egenskap för att skapa ett 

framgångsrikt samarbete mellan människorna, utan tillit är det enligt Lees och Khatri 

(2010) svårt att uppnå framgångsrika samarbeten. Kulturella skillnader är ofta roten till 

de problem som uppstår i internationella samarbeten (Ranganathan och Balaji, 2007). I 

den egna kulturen kan betydelsefull verbal och icke-verbal kommunikation ske 

automatiskt, utan att man behöver göra så mycket ansträngning. När affärer görs i en 

annan kultur, krävs det ett mer intensivt arbete för att kommunicera och förstå människor 

och deras motivationer. Lees och Khatri (2010) påstår om kulturella skillnader inte är helt 

förstådda kan kommunikationen brytas ner på ett omedvetet plan och därmed skapa 

problem, vilket kan skada de grundläggande förtroendenivåerna som krävs för att 

underlätta en framgångsrik och riskfördelad relation.  

Lees och Khatri (2010) påpekar att indiska företag traditionellt sett visar en affärsrelation 

som är mer väsentlig än ett avtalsförhållande. Utförandet av kontraktet ses i allmänhet av 

indier som en formalitet. I indiska företag är affärsrelation grunden för samarbetet medan 
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kontraktet ofta ses som en guide för relationen. Förhandling av kontrakt kan därmed 

orsaka problem eftersom den indiska affärskontexten ofta tenderar att lägga större vikt på 

affärsrelationen än kontraktet. Värdet på relation reflekterar att de indiska företagen är 

mer långsiktigt fokuserat. Utifrån indiskt perspektiv handlar kontraktet mer om juridiska 

frågor medan relationer framförallt handlar om affärsresultat. Om samarbetspartern är 

alltför uppmärksammad och fokuserad på kontraktet, kan budskapet till indier signaleras 

som brist på förtroende eftersom den grundläggande synen på kontrakt är betydligt 

annorlunda i Indien än för många offshoreföretag i väst. Om parterna inte är medvetna 

om varandras önskemål om olika utfall när kontraktet förhandlas fram, kan dessa skilda 

synsätt orsaka långsiktiga problem (Slangen och van Tulder, 2009; Lees och Khatri, 

2010). Många offshore företag tenderar att förhandla fram avtal genom ömsesidigt och 

angenäma villkor som ofta sker på ett skriftligt och detaljerat sätt, i form av ett kontrakt, i 

syfte att styra relationen. Däremot uppfattar indier resultatet av förhandlingarna som en 

affärsförbindelse, vilket är grunden till ett ömsesidigt intresse, där avtalet enbart är en 

guide. Lees och Khatri (2010) menar att när problem uppstår, tenderar många 

kundföretag att fokusera på kontraktet och dess språkliga innehåll, medan indierna 

tenderar att se den underliggande relationen och parternas gemensamma intressen. 

Att syftet med kontrakt är annorlunda i Indien är en aspekt som är viktig att 

uppmärkssamma för att åstadkomma ett gott samarbete. Ofta kan indiska företag agera 

som om ett avtalsförhållande redan existerar innan avtalet blivit undertecknat. Enligt Lees 

och Khatri (2010) är det inte förvånande om indiska företag börjar utföra produkter eller 

tjänster redan innan kontraktet är färdigställt. Indiska företag kan ofta förvånas över 

kunder som alltid vill omförhandla kontraktet innan några nya förändringar kan träda i 

kraft. När samarbetspartnern fastnar på det som står skrivet i avtalet, tycker indier att 

dessa människor är stela. När indierna kommenterar detta tillvägagångssätt kan 

samarbetspartern tycka att det indiska företaget försöker kringgå sina löften. Detta kan 

skapa en klyfta mellan de två parterna, som ofta tenderar att växa. Lees och Khatri (2010) 

anser att avtalsförhandlingar ofta är mer framgångsrika när varje sida har förståelse över 

att målen för den andra parten inte är av samma sort. För att överbrygga denna kulturella 

klyfta och försäkra om ett smidigt förhållande efter att avtalet blivit fastställt, bör båda 

parterna vid förhandlingarna försöka förstå den andra partnerns perspektiv och behov 

(Tate och Ellram, 2009; Lees och Khatri, 2010). Målen för förhandlingarna kan utifrån 

denna förståelse definieras innan de båda parterna påbörjar seriösa diskussioner.  

Många indiska chefer känner sig ofta angripna vid kritik (Ramingwong och Sajeev, 

2007), speciellt när samarbetspartern uppfattar dem som lite självbelåtna. Påstående som 

”don´t worry” är enligt Lees och Khatri (2010) ett vanligt uttryckssätt som indier ofta 

använder, framförallt när deras del av affären går fel. För samarbetspartnern, kan detta 

låta som om de försöker bortförklara problemet. I själva verket speglar detta bara två 

skilda kulturella perspektiv att hantera problem. Som ett tecken på respekt, har de indiska 

företagen tendens att inte vilja belasta deras motsvariga part med ett problem under tiden 

de håller på att försöka fixa det. Medan indierna utforskar åtgärder för att avhjälpa 

problemet, är sannolikheten stor att de vill tona ner problemet och de kommer troligtvis 

inte att beskriva stegen och resolutionen av problemet för samarbetspartnern. För kunden 

är orden ”don´t worry” inte så tillförlitliga och ofta tolkas detta uttryck som att indierna 

inte tar problemet på allvar.  
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Med erfarenhet av att bedriva verksamheter i både Tyskland och Indien påstår Maria 

Rema Menon Tzalis, VD för det tyska företaget Mithros, att man kan vara säker på att 

indierna till varje pris försöker hitta alternativa möjligheter för att lösa problem (Lees och 

Khatri, 2010). Hon varnar dock att problem kan ta lite längre tid att lösa i Indien. Många 

indiska chefer nämner att det är den kulturella klyftan mellan länderna som orsakar att 

saker och ting tar längre tid att göra. Indiska chefer citerar också att Indien har 

utmaningar såsom bristande infrastruktur, brist på snabba reparationer av utrustning och 

hög sysselsättningsomsättning som samarbetspartern inte alltid tycks förstå. Indiernas sätt 

att tona ner problem, i kombination med en dålig förståelse om varför problem ofta tar 

längre tid att lösa, kan ge samarbetspartern intrycket att indier inte tar problemen på 

allvar. Detta kan ge ett tydligt budskap om misstroende som kan vara både frustrerande 

och motivationssänkande för den indiska partnern. Förhållandet mellan parterna kan 

därmed försvagas när komfort och förtroende på båda sidor urholkas. Dessutom kan 

förväntningar och arbetstillfredsställelsen för anställda i Indien påverkas på lång sikt. För 

att mildra detta problem, kan det enligt Lees och Khatri (2010) underlätta om kunden 

undersöker den indiska motparten för att avgöra vilka specifika åtgärder som bör vidtas 

för att lösa problem. Denna reflexion kan göra kunden känslig, lyhörd och observant för 

de kulturella- och kommunikativa utmaningarna som finns i Indien. 

2.6.2 Svensk kultur 

Erikson (2011) menar att svenskar faktiskt kan vara extrema i många aspekter. Svenskar 

är mer individualistiska, sekulariserade, jämställda och konsensussökande än många 

andra kulturer. Språkbruket i Sverige präglas mer av saklighet än känslor, i denna 

bemärkelse föredrar svenskar hellre att prata om sakfrågor än att kallprata. Svenskar har 

också väl avvägda åsikter och därför kan många andra kulturer uppleva dem som mycket 

otydliga och vaga i sitt språk och sina åsikter. Vid arbetsprestationer har svenskar svårt 

att skilja mellan åsikter och personlighet, kritik uppfattas ofta som personlig. Svenskar 

vill ogärna visa aggressioner i en grupp och man ska helst inte vara för kritisk på jobbet. 

Enligt Erikson (2011) präglas svensk organisationskultur av kompromisser genom att 

gärna främja sådant som förenar. Sverige utmärker sig också som en ”göra”-kultur, 

istället för en ”vara”-kultur, vilket ofta kännetecknar många andra kulturer. Etnologen 

Åke påstår att det finns en svensk mentalitet och ovilja att släppa in ”främlingar” inpå 

livet (Erikson, 2011). Han anser även att svenskar är rädda för det annorlunda, därför är 

behovet av trygghet i en krets av likasinnade ofta det som styr relationerna i arbetslivet. 

Enligt Karlöf (2006) är den skandinaviska paradgrenen inom management delaktighet. 

Intresset för att skapa gemensamt lärande och samsyn har varit stor bland de svenska 

företagsledarna, och detta ledarskap har präglat de svenska organisationerna.   

I en svensk statlig undersökning som gjordes för några år sedan blev Sverige utsett som 

ett rasistiskt land (Erikson, 2011). Enligt undersökningen diskrimineras och underordnas 

människor som inte är vita. Erikson (2011) ser politiken som en del av detta problem, 

eftersom den ofta delar upp människor i ”vi” och ”dom”. Genom detta uttalande 

konstaterar han att det politiska systemet inte lyckats minska segregationen i det svenska 

samhället utan den består och därmed består också de svenska kulturella 

kommunikationshindren. Svenskheten har visat sig vara ett problem i de internationella 

relationerna då Sverige gärna ser att svenska företag etablerar sig utomlands, men 
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däremot kan många svenska företag och fackliga organisationer visa en stark ovilja när 

utländska företag vill etablera sig i Sverige. 

2.7 Kommunikation 
Kommunikation är enligt Larsson (2011) en grundläggande aktivitet för alla människor, 

men när kommunikationen mellan människor sker från skilda kulturer kan 

kommunikationsprocessen kompliceras. Skilda kulturella faktorer kan skapa 

kommunikationsluckor och ju större kommunikationsglapp det finns mellan ländernas 

organisationer desto mer ökar svårigheterna att kommunisera budskapet (Ramingwong 

och Sajeev, 2007). Vid kulturella skillnader krävs det ett extra behov av att skapa en full 

förståelse mellan de kommunicerade aktörerna. Huvudsyftet med kommunikation måste 

enligt Karlöf (2006) vara att förklara varför och inte bara vad. Förmågan att kunna 

förklara orsakssammanhangen är avgörande för förståelsen. Om inte kommunikations-

processen preciserar och konkretiserar strategin kan det formulerade målet uppfattas som 

innehållslöst (Heide, Johansson och Simonsson, 2005). En enkel åtgärd för att ta reda på 

hur mottagarna uppfattar budskapet är att genomföra ett förståelsetest.  

Redan på 1920-talet iakttog den ryske psykologen Lev Vygotsky att kommunikation och 

språk är viktiga fundament för människans tänkande och lärande (Heide, m.fl., 2005). 

Språket är länken mellan individuella och kollektiva erfarenheter. Kommunikation med 

andra individer och grupper innefattar ofta diskussion, reflektion och argumentation, och 

dessa egenskaper hjälper oss utveckla nya kunskaper. Heide, m.fl. (2005) menar att dessa 

meningsskapande processer utvecklar en förståelse för oss själva och vår omvärld. Många 

coacher inom internationell kommunikation använder enligt Larsson (2011) Hofstedes 

teori om kulturella dimensioner i sina utbildningar för att öka förståelsen om kulturella- 

och kommunikativa skillnader för att kunna anpassa och använda sin kommunikativa 

förmåga bättre till andra kulturer.  

Larson (2011) förespråkar dialog som det främsta verktyget vid interkulturella möten. 

Dialog kan underlätta förståelsen om vad det är som kommuniceras, samtidigt som det 

kan ge en ökad möjlighet för de involverade parterna att reflektera, korrigera och komma 

med motargument. En viktig aspekt som bör märkas är att dialoger som sker vid 

interkulturell möten kan medföra komplikationer eftersom ord i dessa sammanhang kan 

ha osäkra och skilda betydelser. Kontexten som omger aktörerna kan också innehålla 

gester, tonfall och ansiktsuttryck som har okända och andra innebörder i den främmande 

miljön än den man är van vid. Därför kan det enligt Larson (2011); Johansson (2011) 

vara problematiskt för beslutsfattarna i de båda verksamheterna att uppfatta en gemensam 

mening när den ska byggas över kulturella gränser. Larson (2011) menar att dialog kan 

ge aktörerna klarhet att forma en gemensam bild av förändringensprocessen, men detta 

förutsätter att alla involverade deltagare aktivt medverkar i det gemensamma 

meningskapandet. För att på djupet skapa en dialog och bygga en relation behöver man 

enligt Erikson (2011) bli bättre på att lyssna i det dagliga arbetet. Denna process 

innefattar; 

 Lyssna på det som sägs 

 Lyssna och agera empatiskt 

 Lyssna på undertexten 
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 Lyssna på tilltalet 

 Lyssna på kroppspråket 

 Lyssna på egna känslor  

 

Enligt Eriksson (2011) finns också det omedvetna lyssnandet, det vill säga de flöden av 

känslor som kan uppstå som associationer utanför dialogen. 

2.7.1 Kommunikativa skillnader 

Indien är den största engelskspråkiga nation i världen, detta kan skapa en falsk känsla av 

säkerhet för kundföretag om att kommunicera effektivt i Indien. Enligt Lees och Khatri 

(2010) har indierna en annorlunda kommunikationsstil. Denna skillnad är så stor att de 

kan skapa problem i interaktionen mellan de båda ländernas organisationer (Slangen och 

van Tulder, 2009). Därför krävs det en ständig vaksamhet och medvetenhet för att inte 

falla i fällan av interaktivt missförstånd på grund av dessa kommunikativa skillnader.  

Enligt Lees och Khatri (2010) tenderar indier att har en indirekt kommunikationsstil, 

medan många kunder föredrar en direkt kommunikationsstrategi. Därför anser Lees och 

Khatri (2010) att det kan vara fördelaktigt att utbilda sig i kommunikativ förståelse när 

det finns team från olika kulturer som arbetar tillsammans. Glappet som finns i 

kommunikation kan riskera att förstöra relationen som uppstår vid förhandlingarna och 

uppgörelsen av avtal, vilka är grundläggande faktorer för ett fortsatt samarbete. Viktigt 

att observera är att ledarskapsfrågor ofta har en nära koppling till kommunikationsfrågor 

och därför kan brist på tydlig kommunikation orsaka kostsamma misstag på de högre 

nivåerna av management samt i de grundläggande funktionerna för ett väl fungerande 

samarbete. Om parterna på ledningsnivån inte kan förena sina affärsintressen, menar Lees 

och Khatri (2010) att affären kan falla isär. Om de anställda på administrativ nivå, som 

ansvarar för nödvändiga funktioner, inte är samordnade, kommer detta troligtvis att leda 

till onödiga förseningar och höga kostnader. Missförstånd vid samordningen av 

offshoring och outsourcing kan därför skapa stora kostnader i form av slöseri av tid och 

ökad stress.  

Indisk kommunikation och språkstil varierar ofta markant beroende på vilken befogenhet 

och vilken aktoritet individen har. Kommunikationsstilen kan också variera på lokal nivå, 

enligt Lees och Khatri (2010) kan tjänstemän i Bangalore ha en typ av 

kommunikationsstil och tjänstemän i Chennai en annan. Eftersom förståelsen och 

uppfattningar om auktoritärt beteende och befogenhet kan skilja sig åt i de indiska 

städerna kan man som kundföretag inte förvänta sig att få samma erfarenhet, kvalitet och 

utförda projekt av indiska IT-företag som befinner sig i olika städer. Detta gör det ännu 

mer angeläget för parternas involverade teammedlemmar att vara extra uppmärksamma 

på de kommunikativa skillnaderna genom att förstå bristerna vid varje interaktion. Om 

teammedlemmarna inte kan kommunicera tydligt, och inte förstår de kommunikativa 

nyanserna kan detta resultera i att projektet inte kommer att utvecklas i den omfattning 

som de båda parterna förväntat sig. En vanlig missuppfattning som uppstår är att 

kundföretagen ofta förväntar sig att den språkliga delen i samarbetet med Indien kommer 

att vara enkel och smidig på grund av indiernas goda språkkunskaper i engelska (Lees 

och Khatri, 2010; Matloff, 2005). Denna förväntning kan orsaka att många kunder ofta 
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saknar förståelsen och den avgörande betydelsen av de kommunikativa skillnaderna när 

de inleder ett samarbete med en indisk leverantör. 

Ett särskilt problem som uppkommer på grund av dessa skilda kommunikationsstilar, är 

enligt Lees och Khatri (2010) användningen av orden ja och nej. Om en indier utfärdar 

ett artigt "nej" till en fordran eller uppgift görs detta oftast vagt eller mycket tveksamt, 

utan att utöva en direkt motsägelse. När kunden inte får ett tydligt och direkt "nej" 

uppfattas inte denna tvekan som ett "nej" utan som ett "ja", därför fortsätter de som om 

det finns en ömsesidig överenskommelse. Den indiska partnern kan däremot uppfatta att 

de på ett artigt sätt lyckats visa att det inte finns någon överenskommelse. När detta 

klyftan blir uppenbar känner samarbetspartnern en viss misstro och de försöker därför 

införa regler och ramverk för att förhindra dessa vilseledande signaler igen. Det indiska 

företaget förstår inte det västerländska beteendet och varför förhållandet plötsligt har 

förändrats, för dem verkar kundföretaget agerar oförutsägbart, vilket sätter indierna på 

vakt. Förhållandet kan därmed befinna sig i riskzonen för att brytas ner på grund av att de 

båda parterna förlorat förtroendet för andra. Denna form av missförstånd är ofta roten till 

de problem som uppstår i denna samarbetsrelation. Ja och nej frågan är en vanlig fallgrop 

i synnerhet vid förhandlingar, utarbetning av avtal och hantering av affärsrelationen. På 

grund av länders kommunikationsklyfta blir skillnaderna extra känsliga. Därför anser 

Lees och Khatri (2010) att det är viktigt att managementansvariga samt involverade 

medarbetare som hanterar projektets vardagliga aktiviteter och processer utbildar sig i 

interkulturell kommunikation och dess olika stilar och nyanser, eftersom detta kan vara 

en viktig investering för att uppnå en framgångsrik affärsrelation. 

2.7.2 Metoder för kommunikation 

När kunder försöker överbrygga klyftan i kommunikationen med indier, är det lämpligt 

att förutom kommunikationsstilen också titta på sättet att kommunicera (Lees och Khatri, 

2010). Även om nya tekniska kommunikationsmedel spelat en viktig roll för att 

underlätta samarbetet till Indien, finns det en del brister med att använda konferenssamtal 

via Internet som den viktigaste formen av kommunikation (Matloff, 2005). Nackdelen 

med Internetsamtal är att parterna går miste om den icke-verbala kommunikationen, 

vilket försvårar förståelsen av varandras accenter och kroppsspråk. Konferenssamtal, 

möten och uppdatering av arbetsläget mellan teamen via Internet är därför inte alltid så 

effektivt. Eftersom indier är vana vid att använda indirekt kommunikationsstil, menar 

Lees och Khatri (2010) att det kan finnas viss risk att de inte förmedlar dåliga nyheter 

direkt via ett Skype möte. Indier föredrar hellre att förmedla dåliga nyheter i en-mot-en 

situationer. Vid viktiga möten brukar indier vanligtvis ha många pauser och dessa raster 

används ofta för att diskutera känsliga frågor på ett enskilt plan innan det tas upp 

officiellt. Vid indiska företagsmöten finns också en tydlig hierarki, där respekt ges till de 

högre befattningshavarna samt äldre erfarna medarbetare. Vanliga medarbetare förväntas 

att vara passiva om de inte i förväg har fått en specifik roll. Om direkta frågor ställs till 

passiva medarbetare framför de högre befattningshavarna kan de upplevas detta som 

obehagligt och stressande. I Indien är det ofta chefen som tar beslut och svarar på 

uppdragsfrågor som berör de underordnades arbetsuppgifter, oavsett om det är så att 

medarbetaren som har mest kunskap och kompetens om arbetssituationen.  
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Vid offshoring kan kommunikationen om hur man överför IT-teknik och processer inom 

en kultur vara tillräckligt komplicerat. Att kunna förmedla samma information till två 

olika kulturer kan ofta vara förenat med dyrbara förseningar och fel. Därför anser Lees 

och Khatri (2010) att det är lämpligt att utforma en kommunikationsstrategi tillsammans 

med de indiska medarbetarna, i god tid redan innan samarbetet påbörjas. Som ett 

minimum bör strategin omfatta hur gemensamma möten ska genomföras, vilken roll varje 

person ska ha i dessa möten, hur data och statusuppdateringar ska rapporteras samt sätt 

att överföra olika tekniska processer. Enligt Lees och Khatri (2010) har flera indiska 

företag börjat använda olika kommunikationsstilar för att överbrygga dessa markanta 

kommunikationsskillnader. 

2.8 Relationer  

Enligt Heide (2011) finns ett stort värde för organisationer att skapa och upprätthålla 

goda relationer med personer, grupper, publiker, intressenter och organisationer. 

Relationer uppstår ofta genom ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna uppnå 

gemensamma mål, effektivare tillverkning av produkter, högre vinst, politiska 

förändringar, m.m. Utmärkande för relationer är att de är dynamiska och förändras 

kontinuerligt. I varje relation existerar det enligt Heide (2011) implicita kontrakt som 

reglerar relationen och bestämmer vem som ansvarar för vad. Grunden för relationens 

existens är att det existerar en ömsesidig fördel. Ledingham och Bruning (2001) anser om 

enbart en organisations behov tillgodoses existerar det ingen relation. 

Kvaliteten på relationen skapas och bevaras genom kommunikation, där förutsättningen 

för en välfungerande relation innefattar ett ömsesidigt givande (Heide, 2011). Kvaliteten 

som finns i en relation definieras enligt Coombs och Heath, författarna till boken Today's 

Public Relations, (Heide, 2011) av följande parametrar; 

 

 Förtroende 

 Trovärdighet 

 Närhet 

 Likhet 

 Omedelbarhet 

 Överenskommelse 

 Noggrannhet 

 Gemensamt intresse 

 Relationshistoria 

För att förstå hur kvalitet upplevs i en bestående relation behöver man enligt Grönroos 

(2007) förstå hur förväntningar utvecklas under relationens gång. Det är viktigt att förstå 

att kunder kanske inte förväntar sig samma slag kvalitet längre fram i relationen som de 

gör i början. För att kunna påverka förändringarna klargör Grönroos (2007) att man måste 

känna till de mekanismer som ingår i dynamiken vid förändringar. Enligt Grönroos 

(2007) går att urskilja tre slags förväntningar som gäller för nästan alla former av tjänste- 

och kundrelationer. Den första är oklara förväntningar som kan upplevas när kunden 
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förväntar sig att tjänsteleverantören ska lösa ett problem, men saknar en tydlig bild av 

vad som ska göras. Den andra är uttalade förväntningar, förväntningar som är tydliga i 

kundens medvetande och kan formuleras redan innan tjänsteprocessen inleds. Den tredje 

är underförstådda förväntningar, dessa förväntningar syftar på vissa element som finns i 

en tjänst som är så självklara för kunden så att denne inte är medveten om dem utan tar 

dem förgivna. Den sistnämnda har ofta tendens att orsaka problem eftersom leverantören 

vanligtvis inte har någon förståelse om dessa förgivettagna förväntningar. Relationer 

mellan organisationer är ytterst personrelaterade, därför behöver organisationer enligt 

Heide (2011) överväga och hantera relationer på ett strategiskt och långsiktigt plan.  

”Att skapa starka och långsiktiga relationer med dem som är viktigast för en verksamhet 

är avgörande för att de övergripande målen ska kunna uppnås” (Heide, 2011).  

Enligt Larsson (2011) har den stora pågående globaliseringsprocessen bidragit till att 

antalet kulturmöten ökat. Eftersom de territoriella gränserna och gränssnittet förändras, 

kommer också människan att avgränsa sitt eget kulturella område. För att lyckas med ett 

samverkansprojekt över kulturgränserna anser Larsson (2011) att det måste finnas 

övergripliga organisatoriska verksamhetsmål och kommunikativa strategiska mål. 

Strategin ska ange det långsiktiga tillvägagångssättet för att uppnå projektets mål och de 

mål som är uppsatta för kommunikation.  

Problematiken i internationella affärsrelationer uppstår enlig Gesteland (2006) när 

informella affärsmänniskor möter formella motparter från hierarkiska kulturer. Vissa av 

världens kulturer dyrkar klockan. Andra är mer avslappnade när det gäller tid och 

tidsplaner, eftersom de är mer måna om människorna som finns runt omkring dem. En 

del kulturer uttrycker sig emotionellt medan andra är mer reserverade. Gesteland (2006) 

poängterar att skiljelinjen mellan uttrycksfulla och reserverade kulturer kan leda till en 

kommunikationsklyfta mellan länderna. 

Enligt Gesteland (2006) finns det två tumregler för relationer vid internationella affärer; 

  

 I internationella affärer anpassar sig säljaren efter köparen. 

 I internationella affärer förväntas gästen att följa värdlandets regler och vanor. 

Gesteland (2006) menar att det är viktigt att visa chefer i hierarkiska länder respekt. En 

asiatisk chef kan bli förnärmad om en västerlänning visar ett alltför ledigt uppförande, 

eftersom en informell attityd kan misstolkas som bristande respekt. Som grundregel i 

internationella affärsrelationer bör man enligt Gesteland (2006) i början vara lite extra 

formell än tvärtom. Liksom Gesteland (2006) påstår även Hofstede m.fl. (2011) att 

formella kulturer tenderar att vara organiserade mer hierarkiska än informella, och dessa 

motsatta värderingar kan vålla konflikter vid förhandlingar. Hierarkiska kulturer kan bli 

förargade över den lättsamma förtroligheten som finns i informella kulturer, medan 

informella kulturer kan uppfatta sin formella motpart som stelbent. Dessa missförstånd 

kan enligt Gesteland (2006) undvikas om båda sidor är medvetna om ländernas skilda 

affärsstilar och olika kulturella värderingar. 
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Kontakter är värdefulla för de flesta affärsmänniskor, i relationsinriktade länder är 

kontakter oumbärliga. Om man lyckas bygga upp en nära social affärsrelation med någon 

i en relationsinriktad kultur kommer denna individ ofta att göra sitt bästa för att hjälpa 

motpartnern vid svåra situationer. I affärsrelationer med hierarkiska kulturer vill 

Gesteland (2006) uppmärksamma att tjänstemän på lägre nivå är ovilliga att fatta egna 

beslut, eftersom de är benägna att lämna över ansvaret på sina överordnade. Österländska 

länder döljer också sina känslor, speciellt de negativa. I dessa kulturer betraktas otålighet, 

irritation, frustration och ilska som ett ohyfsat och stötande beteende. Gesteland (2006) 

menar att asiaternas artiga sätt att kommunicera ofta är ett bidrag till att försöka bevara 

samförståndet i relationen. Detta kan innebära att sammanhanget som sägs vid 

förhandlingen ofta finns runt orden än i själva orden. I dessa kulturer måste man enligt 

Gesteland (2006) känna till kontexten och sammanhanget kring orden för att förstå själva 

syftet. Däremot när västerlänningar talar är innebörden av orden i allmänhet tydligt 

utformade, det vill säga att de väljer sina ord noggrant så att motpartnern verkligen 

förstår exakt vad som sägs och menas. 

Att ignorera relationen med leverantören, eller bortse från dess betydelse genom att 

enbart fokusera på de åtgärderna som ger ekonomiska fördelar kan enligt Tate och Ellram 

(2009) öka osäkerheten i offshoresamarbetet. På grund av att leverantörer i hierarkiska 

länder ofta värderar relationer annorlunda kan detta riskera att tilliten mellan kund och 

leverantör minskar. Brist på förtroende kan öka komplexiteten och minska förmågan till 

anpassning. Tate och Ellram (2009) betonar att relationen mellan kund och leverantör 

kräver en ömsesidig förståelse. Ett förhållande som bygger på förtroende ökar 

förutsättningarna att kunna hantera möjligheter, hot och risker som finns vid offshoring 

och offshore outsourcing på ett bättre och mer optimalt sätt. 

2.9 Internationellt ledarskap 

Chefer, företagsledare och medarbetare är en del av samhället. För att förstå kulturella 

ledarskapsbeteenden behöver man enligt Hofstede m.fl. (2011) förstå samhället där 

ledarna lever och verkar. Detta innefattar en förståelse över vilka personlighetstyper som 

är vanligt förekommande i landet, hur familjesystemet fungerar och vilken inverkan 

systemet har på barnens uppfostran samt hur skolsystemet och det politiska systemet 

påverkar medborgarnas liv. Företagsledning i ett individualistiskt samhälle handlar främst 

om att leda individer, där är belöningar och bonussystem ofta kopplade till den enskildes 

prestation. I det kollektivistiska samhället handlar företagsledningens arbete främst om 

att leda gruppen. Belöningar och bonusutdelningar ges till gruppen och inte till enskilda 

prestationer. Hofstede m.fl. (2011) påstår att denna skillnad kan påverka affärsrelationen 

mellan olika kulturer. En västerländsk affärsman som försöker skapa snabba affärer i en 

kollektivistisk kultur kan bli dömd att tillhöra främlingsgruppen och därmed bli negativt 

behandlad. 

Den verkliga kraften bakom framgångsrika organisationer är enligt Heide m.fl. (2005) 

ledarskapet. För att skapa vitala och livskraftiga organisationer behövs det ledare som 

utvecklar en vision och sedan mobiliserar organisationen mot visionen och den 

förändrade riktningen. Det avgörande ansvaret för en ledare är att kommunicera 

innebörden av visionen genom att forma och tolka situationen så att de anställdas 

handlingar styrs av gemensamma mål och verklighetsuppfattningar. En annan aspekt är 
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ledarens ambition att bibehålla flexibilitet. Eftersom de kommersiella förutsättningarna i 

dagens globaliserade samhälle snabbt förändras anser Karlöf (2006) att en viktig 

ledaregenskap är att kunna bibehålla sin flexibilitet och inte binda sig vid långa och fasta 

åtaganden.  

Att hantera leverantörrelationen med stora geografiska avstånd är mer komplext än att 

hantera en traditionell leverantörrelation (Aron och Singh, 2005). Det krävs stora initiala 

investeringar för att förstå upphandlingsprocessen, inrättandet av rätt typ av relation och 

förmågor att skapa lämpliga åtgärder. Eftersom managementkulturerna är av olika slag 

har varje företag ett visst sätt att fungerar för att nå resultat. Skillnader i ländernas sociala 

strukturer och byråkrati kan enligt Tate och Ellram (2009) medföra att indier saknar 

förståelse för den västerländska kulturen och viktiga sociala förhållanden såsom sport, 

semester, och religion m.m. En bättre kommunikation, samverkan och engagemang från 

företagsledarna och förmåga att överföra elementär information till medarbetarna kan 

förbättra moralen, ambitionen och tillfredsställelsen mellan ländernas verksamheter. 

Enligt Matloff (2005) kan offshoring på grund av sin utflyttning ha en tendens att sänka 

moralen för de anställda i den interna verksamheten, vilket kan skada ledningsnivån. 

Därför krävs det en ledarskapsförmåga som kan främja de anställdas arbete genom att 

skapa engagemang, motivation och intresse för IT-leverantörens levarans av tjänster och 

funktioner samt de interna processerna.   

Intresset för strategifrågor har ökat bland styrelser, företagsledningar och chefer med 

varierande befattningar i olika verksamhetsdelar. Strategier är i dag en nödvändighet för 

att kunna utveckla verksamheten. På affärsnivå handlar strategi om: Hur konkurrerar vi 

framgångsrikt? Detta innefattar bland annat att ta marknadsandelar, bli lönsam, växa 

organiskt och leverera kundvärde (Karlöf 2006). Vid en organisatorisk förändring behövs 

det enligt Heide, m.fl. (2005) en ny form av ledning som är mer processorienterad och 

som kan hantera textuella, symboliska och meningsskapande processer. För ledare 

innebär detta att leda genom att skapa mening. Kommunikation har alltid varit av 

betydelse för ledarskapet, men dagens organisationer förutsätter en ny form av ledarskap 

där kommunikationen blir både viktigare och svårare. Ledarskapet tilldelas och utövas i 

kommunikationen mellan människor, och vad som är ett effektivt ledarskap varierar 

beroende på olika omständigheter. En ledare behöver därför enligt Heide, m.fl. (2005) 

vara medveten om att ledarskapet och kommunikationen formas av andra aktörer och 

olika organisatoriska villkor såsom struktur och kultur.  

Ett bra ledarskap upptäcker enligt Erikson (2011) dagens viskningar som blir 

morgondagens rop. Bra ledare är de som gör huvudkontoret till hjärtkontor, istället för 

hjärnkontor. Hjärtat är motorn för ledaren och organisationen. Bra ledare är de som vill 

utveckla sin kommunikativa roll och gärna diskuterar djupa, mänskliga värderingar som 

alla i gruppen bör enas kring. Erikson (2011) menar att en ledares grundpelare i 

kommunikationsprocessen bygger på trovärdighet. Som ledare ska man därför inte sätta 

sig på piedestal utan skapa en känsla av att dela sin situation med dem han/hon talar med. 

Kommunikation är inget självändamål, utan som ledare bör man enligt Erikson (2011) ha 

ett klart uttalat syfte som bidrar till att organisationens övriga mål uppfylls. 

Kommunikation är ett viktigt ledningsinstrument som innebär att man ska tillföra 
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människor ökad kunskap, för att i sin tur öka deras motivation eller förändra deras 

attityder och beteenden. 
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3 Metod 

I detta kapitel redovisar vi valet av studiens metod genom att görs en utförlig beskrivning 

om hur vi gått tillväga för att samla in och bearbetat vårt empiriska material. 

3.1 Val av metod 
I denna studie är vårt intresse baserat på att beskriva hur de utvalda företagen hanterar 

processerna, kultur, interaktion och dess kommunikation vid företeelsen av offshoring 

och outsourcing. Med denna utgångspunkt har vi valt att genomföra en kvalitativ studie 

som forskningsmetod vid insamlingen av information. Kvalitativ metod har ofta tendens 

att uppfatta socialt liv i termer av processer, det vill säga, individuella och kollektiva 

händelser, handlingar och aktiviteter (Merriam, 2010). Kvalitativ data har därför en större 

möjlighet att ge oss mer utförlig information då vi avser att gå mer på djupet för att öka 

vår förståelse av hur individer tolkar en viss given situation. Denna forskningsmetod 

hjälper oss också att förstå de sociala motiv och faktorer som ligger till grund för vårt 

problemområde. Den kvalitativa ansatsen är relevant för att upptäcka inre relationer, 

strukturer och specifika detaljer som riktar sig främst på individens åsikter, uppfattningar 

och upplevelser (Bryman, 2011). Dessa uppgifter är betydelsefulla för att vi ska kunna 

uppnå vårt syfte med undersökningen. Användningen av den kvalitativa metoden 

erbjuder oss i större omfång att utvärdera den information som samlats in, samt ger den 

oss ökade möjligheter att dra mer omfattande slutsatser. För att samla in användbar 

information har vi valt att utföra intervjuer. Den ökade förståelse vi fått från insamlingen 

av vår teoretiska referensram har hjälpt oss att förbereda lämpliga intervjufrågor. 

Frågornas utformning är betydelsefull eftersom de ska ge oss tydlig och giltig 

information för att skapa oss en helhetsbild och förståelse av kulturella, kommunikativa 

och relationella skillnader som kan uppstå vid denna form av samverkan. Med hjälp av 

våra insamlade svar ska vi komma fram till relevant analys och slutsats. Det kritiska med 

kvalitativ forskning är att den har lägre replikerbarhet och reliabilitet än kvantitativ 

forskning. 

3.2 Forskningsdesign 

Vår studie kommer i sin helhet att omfatta både en induktiv och deduktiv ansats. Av 

dessa två är det den induktiva ansatsen som kommer att ligga som grund i 

undersökningen eftersom vi i huvudsak kommer att dra slutsatser från vårt empiriskt 

insamlade material. Det induktiva förhållningssättet innebär att forskaren genom ett 

objektivt perspektiv vänder sig mot verkligheten för att samla information. Vi är väl 

medvetna om att ett objektivt perspektiv kan bli svårt att uppnå eftersom varje individ har 

sitt synsätt att se på saker och ting. Med denna medvetenhet har vi möjlighet att reducera 

denna risk. Forskaren i den induktiva ansatsen använder empirin för att få fram kunskap 

om teorin (Bryman, 2011). Till skillnad från induktiv använder forskaren i den deduktiva 

ansatsen teorin som utgångspunkt för hypoteser, och ansatsens syfte är att pröva teorin i 

den empiriska undersökningen för att sedan förstärka, förkasta eller utveckla den vidare 

(Artsberg, 2005). Den deduktiva ansatsen har vi främst använt oss av för att bygga en 

förståelse om området och dess problematik. Det är också utifrån den teoretiska 

insamlingen som vi utformat våra intervjufrågor. Frågorna har i viss mån omformats 
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under den empiriska insamlingen eftersom varje genomförd intervju gett oss mer kunskap 

om området.   

Enligt objektivismen (kvantitativt synsätt) kan sociala aktörer inte påverka den yttre 

verkligheten. Konstruktivismen (kvalitativt synsätt) anser däremot att verkligheten skapas 

av sociala aktörer och att det inte finns någon yttre opåverkbar verklighet (Bryman & 

Bell, 2011). Av denna anledning har vi valt att genomföra vår studie utifrån ett 

konstruktivistiskt synsätt, med motivation att den konstruktivistiska utgångspunkten inte 

strävar efter någon absolut sanning. Utgångspunkten i vår uppsats är att processer mening 

och sammanhang är något som alltid kommer att definieras och omdefinieras eftersom 

dessa aspekter ofta sker i interaktionen mellan olika människor. 

3.3 Fallstudie 

En fallstudie som är kvalitativt inriktad är ofta lämplig som metod då forskaren vill skaffa 

sig en omfattande bild och insikt om enskilda frågor och problem som rör den 

pedagogiska praktiken (Merriam, 2010). Fallet man undersöker kan bestå av en 

organisation, en individ/grupp eller ett samhälle. Målet vid en kvalitativt inriktad 

fallstudie är att genomföra ett mer ingående stadium av ett enda fall (Bryman, 2011). 

Fallstudier syftar främst till att tolka en kontext, genom att forskaren fokuserar sin studie 

på hur specifika situationer, företeelser eller sociala miljöer fungerar (Merriam, 2010). 

Fallstudier görs ofta genom intervjuer eller observationer av ett fall. Ibland kan en 

undersökning innehålla delar som utgör både en tvärsnittsdesign och fallstudie (Bryman, 

2011). Det finns olika varianter av forskningsmetoder och vid kvalitativa fallstudier kan 

det ofta förekomma att forskaren använder mer än en undersökningsmetod, detta kan 

betraktas som en styrka eftersom man kan belysa området från flera perspektiv. Vår 

studie kommer att bestå av en fallstudie där vi kommer att studera hur processer, 

kommunikation och relation fungerar mellan en svensk kund och indisk IT-leverantör. 

Fallstudien har ett inslag av tvärsnitts-design, vilket grundas av att vi är intresserade av 

användbarheten av begreppet (Bryman, 2011). Genom att beröra området från fler 

perspektiv i form av företag och involverade personer från olika organisationer och skilda 

nivåer kan vi få fram fler, synvinklar, aspekter och bredd när det gäller kulturella 

skillnader, processer, kommunikation och relationer.  

3.4 Urval 

De utvalda företagen i vår fallstudie består av ett svenskt offshoreföretag och ett indiskt 

IT-leverantörföretag som har ett etablerat offshoresamarbete av IT-funktioner. Vi vill 

undersöka hur de båda företagen byggt upp relationen och hur de i denna samarbetsform 

hanterar processer, kommunikation och kulturella skillnader. De båda utvalda företagen 

är små- och medelstora företag. I utvecklingsländerna är SMF knoppande företag och 

dessa företag utgör den största delen av Indiens medelmassa (Zahedirad, R., & Shivaraj, 

B., 2011). Anledningen till att vi valt SMF är att dessa företag är den massan som har den 

största utvecklingspotentialen och påverkan i det indiska samhället. En rapport från 

Svenskt Näringsliv (2008) påvisar också att små- och medelstora företag utgör den största 

delen av svenskt näringsliv. I Sverige sysselsätter SMF 1,7 miljoner människor, det vill 

säga över 40 procent av det totala antalet anställda i svenska företag. Eftersom SMF har 

en avgörande roll i både den indiska och svenska företagssektorn vill vi kunna integrera 
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vikten av kommunikation och kulturell förståelse i deras affärsmodell, vilket kan gynna 

samhället, lönsamheten och tillväxten för de båda ländernas företagande.  

Fallstudien kommer att omfatta det svenska företaget Resource Point och det indiska IT-

företaget Travencore Analytics. Eftersom de båda företagen varit samarbetspartner i över 

10 år har de en djup förståelse om hur denna samarbetsform fungerar. Vi vill se vilka 

processer de använder, och hur de ser på kommunikation och kulturella skillnader samt 

hur de skapar en relation av förtroende. I det svenska kundföretaget Resource Point har vi 

fått tillgång till att göra en djupare studie genom att intervjua tre chefer och en involverad 

medarbetare. Intervjuen av Resource Points medarbetare genomfördes via Skype när 

respondenten besökte Indien för att utföra en IT-applikation tillsammans med det indiska 

leverantörföretaget Travencore Analytics. Fördelen med denna intervju var att den gav 

oss aktuell information om ämnet. I vår studie är det viktigt att respondenterna är väl 

insatta inom området därför har det indiska IT-offshorebolaget som vi valt att studera en 

väl fungerande samverkan med det svenska företaget, på så vis har vi genom 

rekommendationer fått tillgång till rätt intervjuobjekt i det indiska företaget. Genom 

denna samverkan har vi fått möjligheten att träffa företagsledare i det indiska företaget 

och göra en personlig intervju i samband med ett besök i det svenska företaget Resource 

Point.  

För att få en djupare förståelse om offshoring och outsourcing och hur andra företag 

hanterar processer, kommunikation och relationer har vi också valt att låta fallstudien 

omfatta Volvo IT som är en mindre enhet av Volvokoncernen, Pulsen Production och 

Transportföretaget X. I Volvo IT har vi intervjuat en chef som ansvarar för Volvos IT-

verksamhet i Indien. Anledningen att vi valt chefen i Volvo IT beror på hans stor 

erfarenhet av offshore outsourcing och offshoring, då han ansvarar för vissa delar av IT- 

verksamheten i Indien och även varit med att etablera företagets IT-verksamhet där. Vi 

har också valt att intervjua en chef och en konsultansvarig från det svenska IT-

outsourcingföretaget Pulsen Production. Pulsen är en svensk leverantör av IT-funktioner 

som konkurrerar med de indiska IT-leverantörerna. Genom dessa två intervjuer kan vi få 

en översiktlig förståelse av outsourcing ur ett svenskt perspektiv och undersöka specifika 

skillnader mellan inhemsk outsourcing och offshore outsourcing till utländska företag. 

Eftersom vår studie har stort fokus på kommunikation har vi också intervjuat en svensk 

kommunikationschef inom Transportföretaget X, genom företaget internationella 

affärskontakter har kommunikationschefen goda kunskaper och erfarenheter av både 

svensk och internationell företagskommunikation. Denna intervju anser vi vara en god 

grund för att öka vår förståelse om svensk kommunikation och hur svenska ledare ser på 

kommunikation, samt hur utländska företag ser på svensk kommunikation. En djupare 

förståelse om svensk kommunikation, kan underlätta vår förståelse om det indiska sättet 

att kommunicera. Vi anser att detta urval är av stor relevans för kvalitén av vår analys 

eftersom studiens huvudämne är kommunikation.  

Eftersom vårt urval av respondenter har en stor variation av uppsättningar kan detta urval 

vara svårt att betrakta som generaliserbart för att skapa en relationsmodell som kan 

tillämpas på andra fall. Avsikten med vår uppsats är istället att lyfta fram så många 

åsikter och synsätt om ämnet som möjligt för att kunna skapa oss en bred och 

genomgripande bild av offshoring och offshore outsourcing och dess processer, 
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kulturella, kommunikativa och relationsmässiga effekter. För att få detta breda spektrum 

anser vi att urvalet av respondenter är mycket väl lämpat för vår studie. 

Det svenska och indiska företagen som vi ska undersöka och personerna som vi valt att 

intervjua är utvalda genom personliga kontaktnät, vilket ökar trovärdigheten i vår 

insamling av empirisk information. Intervjupersonerna i kund- och leverantörföretaget är 

utvalda eftersom de representerar svenska och indiska företag som använder sig av 

offshoring. Urvalet av respondenterna grundas främst av deras erfarenhet och kunskap 

om ämnet där samtliga har en viktig funktion i företagets outsourcingsverksamhet. Vårt 

urval av respondenter är främst chefer men också involverade medarbetare. 

Respondenternas skilda positioner och engagemang kan ge oss relevant information om 

offshoring och outsourcing samt tillföra vår studie nya intressanta infallsvinklar. För oss 

var tillgängligheten och hög grad av öppenhet för att delge tillförlitlig information vid 

intervjuerna viktiga motiv för valet av företag och personer. Poängen med vårt urval är 

att få fram information om kommunikativa begräsningar och styrkor samt etisk och 

kulturella konflikter som upplevs av de involverade individerna vid offshoresamarbete. 

Att studien utförs på både ett svenskt och indiskt företag samt personer med olika 

positioner och roller grundas av att vi vill få en så bred undersökning som möjligt, för att 

inte begränsa studien av ett fåtal åsikter och synvinklar. Därför kommer undersökningen 

att innefatta flera perspektiv av hur företagsledare och involverade medarbetare i det 

svenska och indiska företaget upplever, utnyttjar och genomför offshoring- och 

outsourcing initiativ av IT. Eftersom Resource Point och Travencore Analytics gett oss 

tillträde till en djupgående undersökning kommer stora delar av vårt empiriska material 

att insamlas från dessa företag och därför kommer de att bli vårt huvudsakliga fall när det 

gäller förståelse av processer, kommunikation, kultur och relationer. I detta två fall får vi 

en förståelse från båda sidor, vilket vi inte kommer att få från Volvo IT, Pulsen 

Production och Transportföretaget X. 

3.5 Datainsamling 

Primärdata som samlas in vid kvalitativa studier sker vanligtvis i form av individuella 

intervjuer, gruppintervjuer, observationer och dokumentundersökning. I vår studie har vi 

använt oss av individuella intervjuer. 

3.5.1 Intervjuer  

Informationsinsamlingen i vår empiriska studie består av semistrukturerade intervjuer. 

Dessa frågor ger intervjupersonen större frihet att utformasvaren på sitt eget sätt 

(Bryman, 2011).  Denna form av datainsamling är mest passande eftersom den kommer 

att ge oss en djupare kunskap och förståelse kring vårt forskningsämne. Intervjufrågorna 

vid semistrukturerad form kommer i högre grad att bestå av öppna frågor, eftersom denna 

intervjuprocess är flexibel kan den ge oss mer förklarande och beskrivande svar. I denna 

intervjuform kan ordningen på frågorna varieras, frågor kan också formuleras efter hand 

som intervjun pågår för att anknyta till något som intervjupersonen sagt (Bryman, 2011). 

Frågorna är baserade från vårt ämnesområde med utgångspunkt av vissa specifika 

huvudfrågor. Denna form av intervju där vissa frågor formuleras under den pågående 

intervjun innebär att respondenterna inte kommer att få exakt samma frågor, men alla 

intervjuerna har behandlat samma ämne. Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor där 
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intervjupersonen fick möjlighet att berätta lite om sig själv och om företagets verksamhet 

och till vilken grad de använder sig av offshoring och outsourcing. Sedan behandlades 

frågor om processer, kulturskillnader, relationer och ledarskap där stort fokus ägnades på 

studiens huvudsyfte, det vill säga kommunikation. Det kritiska med att använda 

ostrukturerade frågor är att intervjuerna blir komplexa, vilket också gör dem svåra att 

analysera. Vi har därför valt att begränsa intervjuerna till ca en timma eftersom den stora 

mängden data tar tid att transkribera, det tar också mycket tid att analysera kvalitativ 

information och få en fullständig förståelse av innehållet. I samband med att vi bokade 

intervjutider angav vi också till våra intervjuobjekt att intervjuen kommer att pågå under 

cirka en timme för att de lättare kunde planera och känna sig avslappnade i vår intervju. 

3.5.2 Tillvägagångssätt 

Intervjuerna som vi gjort har till viss del genomförts genom personliga intervjuer, men på 

grund av geografiska avstånd och andra förklarliga skäl har vi fått möjlighet att intervjua 

6 av våra respondenter via Skype och en person via telefon. I det indiska företaget skedde 

en av intervjuerna i samband med att den indiska chefen besökte kundföretag Resource 

Point i Sverige. Detta gav oss fördelen att djupare kunna observera dennes sätt att 

kommunicera både verbalt och kroppsligt. Genom våra personliga intervjuer och besök är 

vårt mål att få en större och praktisk förståelse och perspektiv om de strategier och 

affärsmodeller som sker vid processen av offshoring och outsourcing. Fördelarna med att 

intervjua via Skype att de inte kräver lika mycket resurser och tid som en personlig 

intervju där ett möte med direkt kontakt ofta behövs upprättas.  Nackdelen med intervjuer 

via Skype är att intervjuaren och respondent inte möts, detta har i vis mån skapat vissa 

kommunikationssvårigheter eftersom kroppsspråk och andra iakttagelser blev svåra att 

registrera.  

Vid intervjuer finns det olika metoder för forskaren att registrera respondenternas svar. 

Vi har valt att spela in samtliga intervjuer med intervjupersonernas tillåtelse för att vara 

säkra på att få med all relevant information för att sedan kunna tolka vårt material och 

göra en trovärdig analys. Genom att spela in intervjun kunde vi som intervjuare följa upp 

intressanta synpunkter och uppmärksamma möjliga specifika svar och aspekter från 

respondenten, utan att behövas distraheras av att skriva anteckningar (Bryman, 2011). En 

del stödanteckningar gjordes dock vid de personliga intervjuerna för att registrera 

speciella iakttagelser. Vid samtliga intervjuer använde vi oss av ett utformat underlag 

med de huvudämnen vi valt att undersöka, detta gav intervjuerna ett visst ramverk. Vår 

strävan vid intervjuerna var att lyssna och ge respondenterna utrymme för att komma 

med egna synpunkter och information som vi sedan kunde vidareutveckla av ytterligare 

följdfrågor utan att störa respondentens sätt att föra sin diskussion. De personliga 

intervjuerna utfördes på avskilda platser där intervjupersonerna ostört och avslappnat 

kunde koncentrera sig på själva intervjuen. För att undvika stress hade vi förberett 

intervjupersonen på att intervjuen kommer att pågå under ca en timma.  

 

För att kunna få en så bred uppfattning och tolkning av intervjuerna som möjligt har vi 

valt att vara två som deltar vid samtliga intervjutillfällen. Efter varje intervju 

sammanställde författarna de viktigaste intrycken som erhållits under intervjun, för att 

inte riskera att glömma viktiga aspekter. Vid denna genomgång analyserades och 

utvärderades intervjuprocessen för att förbättra kvaliteten till de nästkommande 
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intervjuerna. Intervjuerna som genomförts har sedan transkriberats där arbetet delats upp 

mellan författarna. Transkriberingen har gjorts ordagrant, med undantag från sådant som 

tydligt avvek från ämnet samt vid förekommande upprepningar. Inspelningen av 

intervjuerna underlättade vår bearbetning av empirin då vi ständigt hade tillgång till 

tillförlitliga källor.  

Empirin behandlades genom att vi lyfte fram och sammanfattade relevant information 

från vår empiriska insamling. Denna information jämfördes sedan med vår teoretiska 

referensram. Genom denna jämförelse kunde vi utforska skillnader och likheter, samt 

vidareutveckla information som var överensstämmande. I vår slutsats knöt vi an dessa 

aspekter för att svara på studiens syfte. 

3.6 Etiska grundsatser 

I samhällsvetenskapliga undersökningar finns det grundläggande etiska frågor som berör 

de personer som är direkt inblandade i forskningen (Bryman, 2011). Vi har under vår 

undersökning tagit hänsyn till dessa aspekter genom att tydligt informera berörda 

personer om undersökningens syfte och att deras medverkan är frivillig. De uppgifter vi 

samlat in har behandlats med stor konfidentialitet, där vi inte utlämnar respondenternas 

namn eller personliga uppgifter. Av denna anledning har vi därför valt att skydda 

identiteten hos våra utvalda respondenter genom att ge dem anonymitet. Vårt insamlade 

material i empirin kommer enbart att användas för studiens forskningsändamål. Vi anser 

därför att det inte finns någon risk för våra respondenter att delta i vår undersökning. 

Förutom i vår forskningsundersökning har vi inget avseende att lyfta fram specifika 

personer och deras uttalanden. Syftet med studien är att analysera helhetsperspektivet 

genom att jämföra respondenternas skillnader, likheter och andra viktiga aspekter som 

uppdagats. Vi har också varit tydliga inför intervjuerna presentera och informera våra 

respondenter om undersökningens syfte samt fråga om deras tillåtelse att få spela 

intervjuerna för att kunna säkerhetsställa en bra kvalitet på intervjun. 

3.7 Metodens reabilitet och validitet 

Validitet handlar om studiens mätbarhet och möjligheten att kunna applicera resultatet på 

andra situationer. Reliabilitet syftar på studiens trovärdighet. För att stärka dessa två 

begrepp har vi i vår studie valt att göra en utförlig beskrivning som redogör metoden för 

insamlandet av studiematerialet genom att tydligt förklara urvalet av respondenterna samt 

de sociala förutsättningarna. I vår studie har vi noggrant valt respondenter som kan bidra 

till att studien mäter det som studien avser att mäta, därför anser vi att reliabiliteten och 

validiten är hög för just detta fall. Urvalet av respondenter kan därmed innebära att 

studien är svår att överföra till andra liknande sammanhang eller fall. Enligt Merriam 

(2010) handlar mätning i en kvalitativ studie om tolkning. Därför har vi försökt att säkra 

validiteten genom att intervjua sju chefer med olika ansvarsställningar och positioner 

ifrån fem olika företag, samt tre medarbetare eller involverade personer från tre av 

företagen som har goda kunskaper inom detta område. Vi anser att denna ansats av skilda 

synsätt gjort att vi fått en översiktlig bild av hur denna form av samarbete fungerar ur 

både chefernas och de anställdas perspektiv för att göra en tillförlitlig tolkning. Vår studie 

har genomförts, bearbetats och tolkats av två personer och vid insamlingen av empirin 

och analysen har vi ständigt jämfört våra uppfattningar av materialet för att undersöka att 
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våra tolkningar är överensstämande. Om något varit oklart har vi alltid gått tillbaka och 

lyssnat på de inspelade intervjuerna, vilket stärker undersökningens resultat och studiens 

trovärdighet. Vid en kvalitativ studie spelar vikten av objektivitet en väsentlig roll för 

studiens pålitlighet, där tolkningen av resultatet inte ska styras av forskarens egna 

förutfattade meningar. Vikten och medvetenheten om att vara objektiv vid vår empiriska 

insamling har bidragit till att dessa aspekter uppmärksammats under hela vår 

undersökningsprocess. Vi har därför i så låg grad som möjligt försökt att påverka 

intervjupersonernas ställningstagande och skildring, genom att låta intervjupersonen få 

den framträdande rollen under intervjuprocessen. Vår utförliga beskrivning understödjer 

också för läsarna att lättare ta del av resultatet i vår slutsats, genom att läsaren får en 

tydlig bild av ämnet och dess tillvägagångssätt. Avsikten med detta är att underlätta 

individens förståelse och bedömning om det finns någon möjlighet att genomföra vårt 

resultat i andra sammanhang än det fall som studien omfattar.  

3.8 Metodkritik 

Kvalitativa fallstudier kan vid uppfattningen av vissa situationer begränsas av forskarens 

sensibilitet och integritet. Detta på grund av att forskaren är det främsta instrumentet när 

det gäller både insamling och analys av materialet. I kvalitativ forskning finns det inte 

några klara riktlinjer för hur man ska utforma sin slutrapport (Merriam, 2010). Eftersom 

forskaren under sitt forskningsarbete och tolkning är utlämnad åt sin egen förmåga så är 

det forskarens ansvar att välja tillgänglig data och meningsfull information. Därför måste 

studien beaktas att vi som forskare är ett mänskligt instrument som är begränsad av våra 

mänskliga egenskaper, vilket innebär att valet av insamling och personliga värderingar 

därmed kan påverka slutprodukten. En fallstudie kan också förleda läsaren att tro att det 

är en redogörelse för helheten, då fallstudien i stort sett endast utgör en del av en 

företeelse. Enligt Merriam (2010) finns det också en oenighet om hur man vid kvalitativ 

fallstudie ska tolka frågor om reliabilitet, vadiditet och generaliserbarhet. En kvalitativ 

fallstudie är ofta svår att generalisera och detta kan betraktas som en begränsning, men vi 

anser att vårt urval är lämpligt för vårt valda ämne, då respondenterna besitter goda 

kunskaper om området och därmed är deras information tillförlitlig, vilket ger vår studie 

hög trovärdighet, men vi lämnar ingen garanti för att den går att generalisera på andra 

fall. Vårt val av att använda oss av semistrukturerad intervju har medverkat till att det 

empiriska materialet är mer omfattande och svårbearbetat än om vi skulle använt oss av 

ett färdig formulerat frågeformulär. Detta gjorde att vårt empiriska material blev svårt att 

definiera och kategorisera. Eftersom vårt ämne var stort medförde detta också att 

omfånget av den empiriska insamlingen blev stor, speciellt i förhållande till studiens 

begränsade tid. En reducering av intervjutid och färdig formulerat frågeformulär skulle 

enligt vår mening innebära att respondenternas svar i vår studie inte skulle vara lika 

utförliga, vilket troligvis skulle komma att påverka det slutliga resultatet. Givetvis hade vi 

kunnat göra fler och mer djupgående intervjuer för att få mer perspektiv och utförligare 

svar att jämföra med, men vi anser att vårt urval av intervjupersoner och den begränsade 

intervjutiden är tillräckligt informationsrik för att kunna dra relevanta slutsatser.  
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra resultatet av den empiriska undersökningen. Varje 

intervju kommer att sammanfattas och beskrivas ämnesvis. Ämneskategorierna utgår från 

vår intervjuguide som avser att identifiera processer, kultur, kommunikation, relation och 

ledarskap för att få en förståelse över vilka kommunikativa förmågar som krävs i denna 

samarbetsform.  

4.1 Resource Point  

Resource Point är ett svenskt företag som utvecklar IT-applikationer genom ett indiskt 

offshoresamarbete. De har mer än 10 års erfarenhet av att utveckla avancerade 

applikationer och processer av IT via offshoringprojekt. Resource Point har sedan starten 

1997 samarbetat med det indiska IT-företaget Travencore Analytics. Genom en långvarig 

och upparbetad kontakt har de tillsammans med det indiska IT-företaget skapat processer 

för att utveckla programvara. Med goda IT-kunskaper och lång erfarenhet och merit för 

denna typ av upplägg har Resource Point lärt sig hur de ska översätta åt båda hållen. För 

dem är arbetet med outsourcing och offshoring ett systerbegrepp och något som är svårt 

att skilja åt.  

4.1.1 Chef D Resource Point  

Chef D är delägare i Resource Point och arbetar som manager för marknadsföringen. 

4.1.1.1 Förberedelser och val av leverantör 

Många företag har negativa erfarenheter av offshore outsourcing. Enligt Chef D beror 

den grundläggande orsaken ofta på att kunden är inriktad på priset. Många kunder med 

prisfokus gör fel, trots att de blivit bättre på att granska billiga leverantörer. Hur mycket 

kunden kan få ner priset beror ofta på vilken tid och kompetens arbetsuppgiften kräver. 

Var realistisk och förvänta inte att göra den fantastiska affären. Ju billigare pris desto mer 

sjunker kvalitén. Vid offshoring går det också åt fler timmar, vilket ger ett påslag på 

priset sedan tillkommer extra kostnader vid transferering. Förutom pris är kompetens och 

tillgänglighet två andra faktorer till att företag väljer offshore outsourcing, vilket 

innefattar att rätt kompetens finns tillgänglig.  

Problemet vid dessa arrangemang är ofta inte Indien och offshoring. När en kund söker 

en indisk konsult inom ett specifikt IT-område och finner en matchande leverantör, kan 

det ändå visa sig att konsulten inte har den kunskap som förväntades. Personer som tar 

beslut om IT saknar ofta den egentliga förståelsen om vad IT och offshoring handlar om. 

Felaktiga beslut är ett grundläggande problem som ofta blir förstorade vid större avstånd, 

olika språk och kulturer. Grundläggande problem handlar främst om är att beslutsfattarna 

inte har den kompetens och kunskap som krävs för att fatta dessa beslut. Vid offshoring 

eller offshore outsourcing behöver företag kompetenta personer som vet vad IT och dess 

processer handlar om för att fatta bättre beslut och välja leverantör som har rätta 

kompetensen för att utföra uppdraget.  

De språkliga problemen som uppstår handlar till stor del om att kunden inte vet vad det är 

för mjukvara de behöver. Saknar kunden denna kompetens rekommenderar Chef D att de 

anlitar en affärsutvecklare som kan fånga deras behov och göra en teknisk specifikation. 
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När arbetet sker mot en indisk IT-leverantör krävs samma processer som ett svenskt IT-

outsourcingföretag. I båda fall utforskar kunden referenser och erfarenheter från andra för 

att få förtroende och uppfattning om leverantörens tidigare arbeten och hur processerna 

ser ut under projektet.  

Det handlar om att anlita ett leverantörföretag som har liknande organisationsfilosofi. Det 

finns inget ledarskap som är speciellt lämpat vid offshore, men det krävs att ledaren är 

engagerad och väl insatt i organisationens grundläggande synsätt för att kunna söka efter 

en partner som eftersträvar samma managementfilosofier. Liknande synsätt kan 

underlätta offshoresamarbetet eftersom samarbetsparterna slipper att skapa en ny 

organisationsform. 

4.1.1.2 Processer 

Kundföretag använder ofta offshoring som en svart låda. I lådan stoppar de in en 

beskrivning av arbetet för att sedan förvänta sig att få tillbaka exakt det som stoppades in. 

Mjukavaruutvecklingen fungerar inte på detta sätt. Som förberedelse krävs en checklista 

med kundens processer. Många företag skulle tjäna på att tänka igenom processerna 

ordentligt, speciellt små företag som ofta är ovana IT-köpare. Eftersom IT är ett ganska 

nytt fenomen, vet företag inte riktigt hur IT-köp går till. Ett köp av IT-tjänst kräver en 

noggrann process. Många tror att problemet vid offshoring beror på att leverantören sitter 

på en annan kontinent. Chef D tror snarare att problemet är att kunden inte varit tydlig 

med processerna och upphandlingen. 

En kund som engagerar sig i projektet och är medveten om att det finns en 

uppstartssträcka vid offshore behöver ofta ingen extern affärsutvecklare. Kunden måste 

vara medveten om att det behövs tät kontakt och kommunikation för att försäkra sig om 

att båda sidorna förstår varandra och att leverantören vet vad det är som kunden vill 

utveckla. Genom att låta leverantören skriva kundens specifikation uppfattar kunden om 

leverantören har förstått vad som ska utvecklas och levereras. Kunden behöver vara 

engagerad och inte bara skicka iväg en beställning utan uppföljning.  

4.1.1.3 Kultur 

Indiska IT-leverantörer har lärt sig att anpassa sig efter andra kulturer eftersom de arbetar 

mycket med USA och Japan. Ofta är skillnaden större mellan människor som jobbar och 

inte jobbar inom IT än de kulturella och språkliga skillnaderna. Kulturella och språkliga 

skillnader är givetvis inte försumbara, eftersom de kan förstora ett grundläggande 

problem.  

4.1.1.4 Företagskultur 

Det finns vissa organisatoriska skillnader vid kommunikation mellan svenska och indiska 

företag. Kommunikationen med en indisk chef är mer formell och artig. Indier är ibland 

lite överdrivet artiga. I Sverige är det inga problem att kommunicera med chefen och 

ifrågasätta varför saker och ting inte fungerar. Detta beteende är mycket ovanligt i Indien. 

Chef D kan också uppleva att chefens ålder spelar roll, när ett indiskt företag har en yngre 

chef förväntar sig kunden ofta att organisationen är mer platt.  
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4.1.1.5 Kommunikation  

Som kund kan det kännas besvärligt att ringa eller ta kontakt med leverantören eftersom 

kommunikationen med indier upplevs vara svår. Att sköta kontakten via email kan därför 

kännas skönt, risken är att de går miste om mjuka värden. Ett samarbete kräver att 

parterna lär känna varandra för att få en uppfattning om samarbetspartnern. Skype är 

bättre än e-mail för att nå fram till en förståelse och förtroende. Förtroende behövs alltid 

vid samarbete, vilket ofta är vanligt att företag missar.   

IT-företag tenderar att ha ett speciellt språk och rollspel. Med samma tekniska utbildning 

anser Chef D att IT-ingenjörer är ganska likformade, vilket försvårar kommunikationen 

med omgivningen. Eftersom IT är omoget, bör IT betraktas på samma sätt som när en 

hantverkare anlitas för att utföra kvalificerade arbeten. Att överlämna känsliga 

applikationer till IT-experter kräver en god relation som bygger på förtroende och 

kommunikativa förmågor, därför behöver kunden ta de steg som är avgörande för att 

uppnå en fungerande relation. Leverantörföretag behöver också ställa rollspelande och 

likasinnade figurer åt sidan genom att ha en affärsutvecklare eller projektledare som kan 

möta och fånga kundens funktionella krav. Många indiska organisationer är 

professionella med sina kontakter och har börjat arbeta på detta sätt.  

4.1.1.6 Relation 

Svenskar är väldigt exakta och tror därför att precisions innebär en garanti för kvalitet. 

Från ett utländskt perspektiv kan detta uppfattas som stelhet. Förtroende ligger inte bara 

på hårda värden. I denna samarbetsform är det viktigt att skapa mjuka värden eftersom 

den personliga relationen är en del av förtroendet. För att lyckas med ett projekt måste 

alla involverade trivas och må bra. Svenskar tror ofta att leverantören kan tillgodose deras 

behov om de är tillräckligt exakta. Detta är ingen garanti att det blir bra bara för att 

kunden är exakt. Många indier är snabba att uttrycka, ”sure there´s no problem”, innan 

kunden hunnit förklara vad det är som de vill ha. Detta kan orsaka att kunden tappar 

förtroendet och ifrågasätter hur leverantören kan vara så säker på vad det är som ska 

utföras.  

4.1.1.7 Ledarskap 

Denna samarbetsform kräver en förståelse av explicit och implicit kommunikation. En 

ledare måste därför ha förmågan att berömma och ge medlemmarna i projektet positiv 

feedback. Positivitet och bekräftelse förmedlar känslan av att arbetet görs rätt och bra. 

Feedback stärker också gruppen vid ett bra utfört arbete och ska bara användas när man 

verkligen menar det. Detta gör att medarbetarna får ett högre förtroende, mår 

projektdeltagarna bra, mår också projektet bra. Välmående medarbetare kan enklare 

hantera kritik när någonting inte har gått bra, får de insikt om att någonting inte fungerar 

är de mer motiverade att lösa detta problem för både projektet och samarbetets skull. 

Explicit kommunikation är viktig, men en ledare måste också förstå att implicita värden 

förmedlas i beteendet, vilket handlar främst om att förmedla ”feel good” i projektet. 

4.1.2 Chef M Resource Point 

Chef M har jobbat i Indien i 15 år och startade Resource Points offshore verksamhet år 

2000.  
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4.1.2.1 Förberedelser och val av leverantör  

Planering är viktigt vid offshore outsourcing, eftersom förändringar sker under projektets 

lopp måste kundföretaget strukturera allting på ett annat sätt. Vid offshoring krävs en 

längre förstadiefas, där kunden grundligt går igenom projektet och gör olika variationer 

av specifikationer för att undvika överraskningar. För att se att alla är på rätt spår bör 

kunden göra noggranna scenarier och prototyper av leveranscykler. Offshore outsourcing 

är enligt Chef M mest fördelaktigt för småföretagare, i Indien kan de få specialiserad IT-

kompetens som kan ge dem bättre utveckling. Tyvärr har många företag svårt att dra 

vinster ur detta projekt på grund av kostnadsproblem. Orsaken är att de inte har full 

förståelse över hur offshoring verkligen fungerar.  

Den indiska erfarenheten av att driva offshoring har bidragit till att utbildningarna blivit 

bättre. Infrastrukturen har spridit sig till nya städer och det finns därmed fler städer som 

kan bistå med kompetent personal. När kompentensen inom den kvalificerade nivån ökar, 

har också förståelsen av mål och arbete på den lokala marknaden blivit mer jämlik med 

de västerländska företagen. Många lågkostnadsländer har stora brister i infrastruktur, 

kompetens och säkerhet. En del länder är svåra att samarbeta med på grund av mycket 

korruption. Kurroption finns även Indien, men på en lägre nivå.   

4.1.2.2 Processer  

Processerna vid samarbetet sätts upp utifrån hur projektet ser ut och vilken vana kunden 

har av offshoring. Leverantören måste anpassa processerna efter kunden och situationen 

och utreda vad kunden vill ha för leverans och vad som krävs för att göra specifikationen. 

Nästa steg är att veta hur de ska gå tillväga för att leverara specifikationen. 

Kommunikationen i denna process är viktig, därför behöver leverantör och kund från 

början reda ut vem som ska kommunicera med vem eftersom det är av stor betydelse för 

den indiska leverantören. Indier har en bättre struktur och rollfördelning, alla vet sina 

roller och vad de ska göra. I Sverige är denna struktur sämre, enligt Chef M behöver 

svenska organisationer bli tydligare gällande ansvarsområden. I offshoreprocessen gäller 

det att veta vad som måste göras för att kunna ta nästa steg. 

4.1.2.3 Kultur 

Kulturella skillnader påverkar arbetet. Många svenskar upptäcker ofta att indier har svårt 

att säga nej. Indier har ett djup rotat beteende där det anses oartigt att säga nej. Att alltid 

säga ja är väldigt uppenbart i början av relationen, men efter en längre tids samarbete lär 

sig indierna att det är okej att säga nej. En vanlig svensk miss är att de gå på den indiska 

ja-problematiken och de positiva glädjesignalerna som sänds ut. I Indien finns en speciell 

mentalitet att tänka positivt. Svenskar har ett annat synsätt, där de gärna vill ha tydliga 

svar och klara riktningar.  

Svensk kultur präglas av det gamla traditionella industrisamhället, där ingenjörerna fick 

en annan roll. Eftersom samhället hade stark tilltro till ingenjörerna och deras tekniska 

kunskaper fick de en väldigt självständig roll. Många svenska chefer har därför blivit 

enormt bortskämda och förutsätter att ingenjörer har förmågan att lösa arbetsuppgiften på 

egen hand. I många andra länder, speciellt Indien, fungerar det inte på detta sätt. Länder 

som genomgått den industriella revolutionen har enligt Chef M större självständighet på 

grund av att ingenjörerna utvecklade samhället med ny teknik och därmed fick de ett stort 
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förtroende av folket. Förändringar och problemlösningar ligger därför på teknikernas 

sida, vilket gjort att svenskar gärna försöker lösa problem själva. Ett effektivt 

tillvägagångssätt som ofta fungerar bra i team med bra människor.  

4.1.2.4 Företagskultur 

I Indien finns pyramidstrukturer, en programmerare går därför inte och pratar med en 

chef som befinner sig högre upp i organisationen. Med en indisk samarbetspartner är det 

av stor betydelse att kommunicera med personer som befinner sig på samma nivå. Ju 

högre upp personer befinner sig i den indiska organisationen desto mer medveten bör 

kunden vara om problematiken med kommunikationen. I toppen av hierarkin kommer 

kommunikationen främst att ske från VD till VD eller från marknadsförare till 

marknadsförare. Indier vet sina roller och kommunikationsvägar väl, eftersom svenska 

organisationer är platta och individer kommunicerar obehindrat med varandra oavsett 

befattning, saknar svenskar förståelse av pyramidformad kommunikation. En svensk 

projektansvarig måste därför tydligt och förklara hur de svenska kommunikationsvägarna 

fungerar genom att skapa en virtuell struktur så att de indiska leverantörerna vet vem det 

är i projektet som de ska kommunicera med. 

4.1.2.5 Kommunikation 

Offshoring är svårt, därför är det många som misslyckas. Svårigheten består inte bara av 

kultur- och tidsdifferenser. Eftersom kunden inte kan ta snabbmöten med sina utvecklare 

under utvecklingsarbetet, behöver de hitta andra arbetssätt för att få flyt i utveckling- och 

arbetsprocessen. Samarbetsformen vid offshore kräver kommunikation och struktur. Det 

är svårt att arbeta adhoc eftersom involverade projektdeltagare måste arbeta strukturerat 

med tydliga mål, tidsgränser och kvalitetssäkringar. När de dagliga diskussionerna inte 

kan ske spontant behöver kunden vara på tå och polarisera mycket mer. Svenskar är ofta 

inte vana vid denna arbetsform. När den vardagliga kommunikationen inte finns, är det 

lätt att missförstånd uppstår. Även kommunikationen mail är lätt att misstolka eftersom 

det svårt att skriftligen uttrycka vad man vill. Eftersom engelskan inte är ett naturligt 

språk för parterna måste kunden ständigt gå tillbaka och försäkra sig om att leverantören 

förstått vad det är som ska göras. Missförstånd handlar främst om brister i 

kommunikationen och en vanlig anledning till att företag misslyckas. 

Svensk kommunikation är möten och kompromisser. Ibland har svenskar möten i 

överdrift där alla i gruppen ska vara delaktiga. När alla är överens går man vidare. I 

Sverige är det ingen som pekar med hela handen och säger så gör vi. Det är gruppen som 

tar beslut, inte individen. Nackdelar med detta tillvägagångssätt är att besluten tar mycket 

längre tid. Fördelen är att saker och ting görs med eftertanke och lösningarna blir mer 

genomtänkta, ett mycket idealistiskt synsätt. Tyvärr blir många väldigt frustrerade över 

detta svenska beteende. Enligt Chef M handlar detta beteende främst om ansvarsfrågor, 

ingen vill ta huvudansvar. I en grupp blir alla neutrala och oskyldiga.  

I den indiska hierarkin är kommunikationen mer rak och det finns ett absolut ansvar. En 

indisk chef är absolut ansvarig för vad de underordnade gör och inte gör. Detta ansvar har 

inte svenska chefer. Absolut ansvarig kan ibland leda till att chefen skapar ett extremt 

kontrollbehov. I Sverige har däremot arbetsgivaren problem med att ingen vill ta ansvar. 
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Om det går bra, tar chefen gärna åt sig äran, går det dåligt läggs skulden på dem under. I 

Indien tar chefen både ris och ros, vilket Chef M anser vara mer ärligt.  

Eftersom indiska medarbetare är rädda för att kommunicera direkt med chefen kan 

ledaren i början av projektet låta en svensk IT-tekniker sköta kommunikationen med de 

indiska utvecklarna. Eftersom denna kommunikation är naturlig för indier får 

kommunikationen bättre flöde. Som ledare kan det ta lång tid att förändra detta beteende i 

en indisk organisation. 

Ibland skiljer sig svenskar och indiers engelska uttryck, vilket kan ställa till problem. 

Svenskar kan ibland ha svårt att förstå den indiska accenten av engelska. Många 

människor pratar sin engelska dialekt och tror att alla förstår dem. Det finns en stor 

språklig ignorans över den egna accenten. När kunden haft en konversation med den 

indiska leverantören bör de följa upp med ett tydligt och sammanfattande mail om vad 

som har sagts. Indier visar aldrig öppet att de inte förstår. För att förmedla ett budskap 

behövs ofta flera former av kommunikation. För att undvika kommunikationsproblem bör 

samarbetsparterna först träffas ”face to face” för att diskutera. Genom att befinna sig på 

plats förstår kunden och leverantören vem det är de ska prata med. Kunden behöver 

också vara väldigt duktig på att förklara vad problemet är. Istället för att säga att något 

inte fungerar, måste de tydligt framföra vad det är som inte fungerar. Det är först när 

kunden kan definiera problemet som parterna kan föra en gemensam diskussion och 

komma fram till en lösning.  

Enligt Chef M förändrats organisationerna inte speciellt mycket vid offshoring, det är 

sättet att kommunicera som förändrats. De företag som arbetar offshore har blivit bättre 

på att tydligare kommunicera, dokumentera och använda olika kommunikationsmedel. 

Många förlitar sig inte på att den andre partnern har förstått vad som förmedlats. Kunder 

blir ofta övertydlig och antar inte sådan som de tar förgivet i Sverige.  

4.1.2.6 Relation 

Individer som samarbetat en länge tid tillsammans synkar bättre ihop. Ett samarbete med 

Indien kräver en längre process innan samarbetet fungerar, på grund av kulturella 

olikheter. Kunden bör förbereda sig på den positiva mentaliteten i Indien eftersom dessa 

intryck har stark påverkan på relationen. Indiska leverantörer kommer i början av 

relationen aldrig säga att någoting är omöjligt. Genom medvetenhet om indiers 

optimistiska tidsramar behöver kunden få klarhet om tidsschemat kommer att fungera i 

verkligheten. Denna klarhet kan byggas genom förtroende eller om kunden själv gör en 

kalkyl om förväntad leveranstid. Chef M råd är att ha inte för snäva marginaler och låt 

inte det indiska företaget veta om extrakalkylen. Vid ett starkt förtroende behöver kunden 

aldrig ha denna beredskap. 

Indier är vana att arbeta utifrån ett amerikanskt synsätt, men enligt Chef M har deras 

förhållningssätt till Europa inte förändrats. Sverige har lyckats bli lite mer internationella 

på grund av den yngre generationen. Den yngre generationen har mer vana att tala 

engelska och arbeta internationellt, men enligt Chef M har svenskar långt kvar att 

åstadkomma förbättrade internationella relationer. Internationella relationer handlar om 

en generationsfråga, eftersom yngre generationer är vana vid att kommunicera online 
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med människor från hela världen, vilket kommer att påverka deras vana att arbeta 

internationellt. Det är en tidsfråga innan denna generation överskrider de internationella 

gränserna, detta kommer på sikt att förbättra de internationella relationerna och öka 

globaliseringen.  

4.1.2.7 Ledarskap  

Vid offshoring behöver ledaren ha förståelse från båda sidor och förmåga att anpassa sig 

till olika kulturer. Anledningen till att företag misslyckas med offshoring är att ledaren 

saknar förmågan att vara mångkulturell och anpassningsbar. Denna förmåga måste 

ledaren skapa själv. Om ledaren agerar fel påverkas hela projektet negativt.  

Det är väldigt ovanligt att anställda i Indien går in till högsta chefen för att diskutera. 

Kommunikation sker med närmsta chefen som vidarebefordrar till nästa chef. Detta 

förhållningssätt kan hindra informationsflödet eftersom mycket information försvinner på 

vägen. I platta organisationer har ett mer luddigt ansvarsförhållande, vilket gör det lättare 

att skylla ifrån sig. Platta strukturer kan ibland sakna ledarskap, hierarkiska strukturer kan 

däremot ha för mycket ledarskap. Detta är två extrema fall, och som ledaren kan det vara 

svårt att bygga organisationer som kan samarbeta i dessa skilda lägen. Nivåer och 

befattning har inte lika stor betydelse i Sverige som i Indien. Organisatoriska kontraster 

gör att offshoring och dess ledarskap blir svårare att hantera.  

4.1.3 Chef R Resource Point  

Chef R började arbeta på Resource Point 1998 och är en av fyra delägare. Chef R är 

ansvarig för Business Development, det vill säga affärsutvecklingen och offshore 

verksamheten. Affärsutvecklingen sker både i Sverige och Indien, och offshoring sker 

främst i Indien. Chef R är från Indien och kom till Sverige som student och ser denna 

bakgrund som mycket fördelaktigt i sitt arbete.  

4.1.3.1 Förberedelser och val av leverantör 

När Resource Point började med offshoring som koncept var det mycket ovanligt. Idag 

finns det en större kännedom och acceptans. Det finns bra och dålig erfarenhet av 

offshoring. Intresset för offshoring har ökat bland mindre företag, just nu arbetar, dessa 

företag har idéer men saknar tid och resurser. Företagets storlek har ingen betydelse vid 

offshoring det viktigaste är att förstår konceptet för offshoring. Drivkraften i offshoring 

bygger på kostnadsbesparingar, den andra stora aspekten är resursbrist. Företag som inte 

hittar de IT- resurser de behöver i Sverige offshorar. Offshoring ger nya möjligheter. Om 

företag har resursbrist är kostnaden för denna resurs ofta stor i Sverige. En annan aspekt 

är att nischa sig i form av innovation.  

4.1.3.2 Processer 

Offshoring är en process som utvecklar mjukvara, man måste ha någon som förstår 

kundens behov, någon som kan skriva ner behovet, någon som levererar kravet till IT-

utvecklarna, någon som testar så att allt fungerar och slutligen någon som installerar 

produkten och ser till att systemet fungerar för kunden. Detta är en process, och vid 

offshoring utförs denna process ett annat geografiskt område. Vem som gör vad anpassas 

efter kundens behov och resurser.   
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Offshoring handlar inte om något specifikt land, det är processerna som är viktigt. Om ett 

företag behöver IT-stöd för att effektivisera verksamheten behöver leverantören veta 

vilka planer företaget har för att kunna avgöra vilka IT-resurser som krävs, det vill säga 

ska företaget fördubbla verksamheten eller bevara nuvarande storlek. För att effektivisera 

verksamheten behövs ofta IT-lösningar. Kunden behöver grundkunskap för att kunna 

specificera problemet och veta hur processen ska effektiviseras. Kunden behöver också 

veta vad de vill göra i nästa steg. Denna förberedelse och problematik finns oavsett om 

man outsourcar till svenska IT-konsulter eller offshorar till Indien. Kommunikationen vid 

den tekniska beskrivningen av problemet är ofta den största uppgiften. Vid outsourcing är 

kravställningen den viktigaste processen och leverantören måste förstå kundens behov för 

att koda eller skapa den lösning som krävs. Ett vanligt problem är att kunden inte är säker 

på vad de vill ha, och denna problematik finns oavsett om leverantören är svenskt eller 

indisk.  

Större företag har ofta en IT-avdelning med färdiga processer där IT-produkter bearbetas 

och slutförs. Mindre företag har liknade behov, men saknar ofta egna processer. Istället 

lämnar de beställning till en IT-leverantör som har processerna. Företag som inte har 

tekniken använder IT-leverantörer eftersom IT-utvecklingen är ett stöd för affären. 

Kunden lämnar en beställning av en idé eller funktion som ska utvecklas, förbättras eller 

effektiviseras. Teknikernas arbete är att försöka lösa problemet. Outsourcing och 

offshoring handlar inte om hur teknisk kunden är, det viktigaste är att kunden har en klar 

bild av vad företaget behöver för att göra den tekniska specifikationen och tydliggöra 

kraven så att alla förstår problemet och vad som ska göras. Om kunden inte har en klar 

bild av kravet kan parterna med hjälp av diskussion få en förståelse av kunden 

verksamhet. Genom lyhördhet kan sedan kund och leverantör hitta ett IT-stöd som kan 

förbättra och förenkla verksamheten. 

4.1.3.3 Kultur 

Svenska organisationer skiljer sig från de indiska genom bättre ramverk och planering. 

Svenskar har en noggrannare tidsplanering än indier. På den sociala sidan är Indier mer 

formella. Sverige har en bra forskningsdesign inom IT, men den allmänna uppfattningen 

om Indien är att de har kunnig arbetskraft samt bra och billiga lösningar.  

4.1.3.4 Kommunikation 

Förutom processer bygger offshoring också på kommunikation mellan beställare och 

utförare. Det är viktigt att se till att kommunikationen mellan utvecklingssidan i 

hemlandet och IT-avdelningen i Indien fungerar. Kommunikationen är viktig i alla led 

och kan förenkla processerna, därför har kommunikativ förmåga en betydelsefull roll vid 

offshoring. 

4.1.3.5 Relation 

När Resource Point söker nya indiska partners, undersöker de alltid företagets 

affärsmässiga strävan. Vad har leverantören för tankar, lösningar, personal, kvalitativa 

förmågor och värderingar? Om de personer som driver företaget har bra värderingarna 

kommer troligtvis samarbetet att fungera bra. Ett resultat baseras inte efter hur länge 

relationen har funnits utan på hur bra leverantörens processer, kvalitét och värderingar är. 
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Stora indiska IT-företag har ofta certifieringar som visar att företaget uppfyller de 

standarder och processer som krävs. Men enligt Chef R har certifieringar ingen betydelse 

om ledaren inte bryr sig om affären. Därför är ledarens värderingar viktig för ett bra 

samarbete. Bästa beviset på en god relation är när kunden är nöjd. När ett projekt avslutas 

ska leverantören alltid se till att allt som levererats till kunden fungerar. Produkten är det 

slutgiltiga resultatet och målet med leveransen är att kunden ska vara nöjd, om kunden 

inte är nöjd måste problemet lösas. 

4.1.3.6 Ledarskap 

Att vissa projekt lyckas beror ofta på att det finns en person som är engagerad, lyhörd och 

har förmågan att utföra saker. Om projektet saknar en person som lyssnar och 

kommunicerar med sitt team kommer idé och utvecklingen av produkten inte att fungera. 

Ledaren har stark påverkan på projektets resultat. En viktig nyckel i outsourcing är att 

hitta personer som besitter teknik och management, koden handlar om att få rätt person 

på rätt plats. En manager med kompetens och ansvarstagande är ofta avgörande för ett 

lyckat projekt. 

4.1.4 Anställd X Resource Point 

Anställd X (AnsX) är IT-tekniker och befinner sig under vår intervju i Indien för att 

utföra ett arbete tillsammans med IT-leverantören Travencore Analytics.  

4.1.4.1 Val av leverantör 

Kunden bör vid val av leverantör få kännedom om indiska företag som de kan lita på. En 

mellanhand kan ofta gå i god för att det indiska leverantörföretaget är professionellt och 

är duktiga på att producera kvalité. Kunden bör också veta vad de vill ha för att söka rätt 

typ av leverantör samt kunskap om hur man kommunicerar med indier. 

4.1.4.2 Processer 

Det finns en inlärningskurva i kommunikationen. Det är därför viktigt att kunden vet vad 

de vill ha innan de involverar och lämnar över arbetet till den indiska leverantören. 

Konceptualisering är en känslig del i applikationsutvecklingen som kräver noggrannhet, 

därför rekommenderar AnsX att företag gör färdigt konceptualiseringen i Sverige. 

Samarbetsparter som talar samma språk, har ofta inga problem att göra en 

konceptualisering tillsammans. Att verkställa en idé tillsammans om språket skiljer sig åt 

kan försvåra arbetet och processen.  

4.1.4.3 Kultur 

En kulturell iakttagelse som svenska kunder bör lära sig vid offshoring är det indiska 

sättet att alltid säga ”ja”. Indier svara gärna ja även om de menar något helt annat. 

Kunden måste ställa frågan flera gånger innan de får ett riktigt svar. Ans X tror att 

svenska företag skulle känna sig mer komfortabla att skicka iväg jobb till Indien om 

indier svarade mer rakt på frågor. Att alltid säga ja kan enligt AnsX vara en business grej, 

företag vinner ofta inte affärer på att säga nej.  

Inom IT-branschen finns en teknisk kultur med ett tekniskt språk. Eftersom AnsX är 

utbildad IT-tekniker har han ganska enkelt att kommunicera med de indiska IT-
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teknikerna. I Sverige är ofta IT-kulturen associerade med djupa personliga intressen, 

vilket gör att de upplevs annorlunda. Nästan alla IT-tekniker i Sverige är en del av den 

tekniska kulturen och använder det tekniska språket. I Indien är IT-yrket en allmän 

accepterad yrkesbana, IT-tekniker behöver därmed inte vara djupt ”inrotade” i ämnet för 

att lära sig göra ett bra jobb. Därför har indiska IT-tekniker har inte samma tekniska 

kultur och använder sig inte av det tekniska ”talspråket” i samma grad som svenskar. När 

svenska tekniker pratar med varandra behöver de ofta ”översätta” så att andra förstår. I 

Indien är det tekniska språket ”nedtonat”. Indiska IT-tekniker är vana vid att 

kommunicera med individer som inte är insatta i den tekniska kulturen, därför 

kommunicerar de på ett sätt så att andra lyssnare förstår. 

4.1.4.4 Företagskultur 

Organisationsmässigt är Travencore Analytics ganska likt ett svenskt mindre företag. Den 

största skillnaden är senioritet och inte rang. Cheferna har ledande positioner som kan 

liknas med en typiskt svensk platt IT-struktur eller konsultstruktur. Enligt AnsX är 

företaget inte representativt för Indien, indiska företag tenderar att vara mer hierarkiska. 

AnsX anser att kulturell förståelse ofta ligger på en organisatorisk nivå. Svenska 

organisationer är väldigt individuella och diversifierade. Denna variation är inte lika 

vanlig i Indien eftersom deras organisationer tenderar att vara mer hierarkiska. Även om 

svenska företag har en organisatorisk diversitet finns det en kultur som präglas av 

jantelagen, vilken ger sig till känna i både samhälle och folksjäl.  

4.1.4.5 Kommunikation 

För att åstadkomma ett bra resultat tillsamman krävs det att kunden har kommunicerat 

mycket med indier. Det är svårt att lära sig kommunicera med indier på en abstrakt nivå, 

detta måste göras på en social nivå. Det krävs mycket tid och kommunikation med indier 

för att få förståelse och kunskap om landet och sättet att kommunicerar. Att befinna sig 

på plats gör det ofta lättare att notera speciella företeelser som t.ex. ja och nej, då dessa 

aspekter lättare kan observeras.  

Personer som inte har teknisk bakgrund kan få det svårt att kommunicera med IT-

tekniker. Inte för att de använder svåra begrepp, utan för att IT-tekniker kommunicerar på 

ett speciellt sätt. Individer som tillhör den tekniska kulturen har sitt sätt att kommunicera 

och den indiska kulturen ett annat. Om kunden förstår den indiska kulturen, men inte den 

tekniska kulturen kan det enligt AnsX vara lättare att kommunicera med en indisk 

tekniker än en svensk. Indiska tekniker använder ofta ett enklare tekniskt språk när de 

kommunicerar än svenska tekniker. Indiska och svenska IT-tekniker har ofta lätt att 

förstår varandra eftersom båda kommunicerar det tekniska språket. En viktig sak som bör 

noteras med offshoring är att kunden behöver veta vad det är som de vill ha. I Indien får 

kunden exakt det som de skriver att de vill ha. Om det skrivna inte är tydligt och 

beskriver vad kunden vill ha får de något som inte önskas. Indier är extremt duktiga på att 

skapa det kunden ber om, därför är det viktigt att kunden vet exakt vad det är de ber om. 

En företeelse som är ganska allmän med offshoring.  

I varje organisation finns olika roller, för att kommunikationen ska fungera smidigt 

behöver parterna förstå de roller som varje individ spelar. I Sverige är kommunikationen 

mer rak och ärlig, än i Indien. Svenska organisationsmedlemmar kommunicerar ofta som 
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arbetare, indier kommunicerar ofta som försäljare när de möter och arbetar med andra 

människor. I Indien vill alla sälja någonting, medan svenskar är mer inriktade på att få 

arbetet gjort. Indier har ett annat synsätt när det gäller relationer än svenskar. Svenskar är 

mer individuella, varje individ gör sin grej. Indier är mer relationella, för dem handlar det 

om att samla kontakter. Denna relation kräver ett stort förtroende och som svensk bör 

man vara medveten om denna indiska kultur. 

I Indien går det att prata engelska med alla, även om engelska kan vara lite stakigt för. 

Vanliga kommunikationsproblem är att svenskar ofta tror att budskapet nått fram genom 

att bara säga det en gång. Detta är typiskt svenskt och fungerar bra om man känner 

varandra väl. I kommunikation med indier krävs det, oavsett om budskapet nått fram eller 

inte, att återupprepa informationen för att undvika missförstånd.  

Kunden bör uttrycka sig respektfullt och artigt och försöka iaktta när något är 

färdigdiskuterat eller inte. Glapp i förståelsen gör det ofta svårt att bedöma när ett 

samtalsämne är färdig diskuterat eller inte Med svenska ögon har man svårt att upptäcka 

de signaler som indier sänder ut. Eftersom de ofta visar att de förstått även om de inte 

gjort det. Indier levererar ofta innan de vet vad kunden beställt. Svenskar levererar aldrig 

något förrän de verkligen vet vad som är beställt. Denna markanta skillnad kan öka risken 

att indiska leverantörer förlorar svenska kunder. 

4.1.4.6 Relationer 

Mänskliga relationer och förståelsen mellan människor är två egenskaper som kräver 

kännedom av varandra. Detta innebär att parterna behöver ha kommunikativa utbyten 

med jämna mellanrum. Kommunikativ satsning kan leda dem till bättre kommunikation 

och bättre relationer. Parterna får inte glömma de mänskliga aspekterna i detta samarbete. 

Samarbetspartners behöver alltid arbeta med mänskliga relationer, man kan inte lämna en 

partner och tro att relationen ska förbli statisk.  

4.1.4.7 Ledarskap 

För att driva ett offshoringprojekt kräver förmågan att lösa problem. För att lyckas med 

offshoring behöver ledaren skapa en gemensam kommunikation med fokus på 

dokumentation och dokumentflöde som håller andra ledande positioner medvetna om 

projektet och projektets utveckling. 

4.2 Travencore Analytics  

Travencore Analytics är ett indiskt IT-leverantörbolag som framförallt tar emot 

offshoring och outsourcing uppdrag. Travencore Analytics är systemutvecklare inom rich 

webb, det vill säga avancerade webbapplikationer som är mer avancerade än en vanlig 

standardhemsida. De specialiserar sig också inom mobilutveckling, där de exempelvis 

utvecklar applikationer för mobiltelefoner samt allmän utveckling. Travencore Analytics 

är ett medelstort företag, på kontoret arbetar ett 50-tal personer. De har ytterligare ett 

företag i en annan stad i Indien som är i jämförbar storlek. Travencore Analytics startades 

av vänner och arbetsparters, vilket är ett typiskt sätt att bygga upp mindre organisationer 

inom den indiska IT-branschen. Ägarna har studerat och arbetat tillsammans och känner 

varandra väl, de har respekt för varandras specialområden och vet vad de ska göra, därför 

behövs det ingen hög organisationsstruktur och tydligt ledarskap. Istället har de ett 
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ledande dokument som alla arbetar utifrån. Organisation har växt till en medelstor 

organisation, under denna tillväxt har de lyckats behålla den platta organisationen.  

4.2.1 Chef A Travencore Analytics 

Chef A är manager för Travencore Analytics med inriktning på offshoreutvecklingen. 

Chef A har alltid arbetat med offshoring och definierar sig själv som en pionjär inom 

utvecklingen av programvara inom offshore outsourcing. Chef A har varit ledare i 

offshoreindustri i 22 år, han är också rådgivare inom offshoreindustrin där han informerar 

och instruerar företag om hur de offshorar IT-funktioner. Offshoring är hans starka sida 

och han besitter mycket offshore erfarenheter från Finland, Danmark, Sverige.  

4.2.1.1 Förberedelser och val av leverantör 

Offshoring eller outsourcing är ett strategiskt beslut när verksamhetsfunktioner flyttas till 

ett annat land. I dag är marknaden mycket osäker och resultat kan inte förutsägas. Fler 

företag vill sänka sina kostnader genom att lägga ut funktioner till en lägre kostnad, där 

samma typ av kvalitet kan garanteras. Det tar tid, pengar och resurser att starta 

outsourcingenheter. Många företag outsourcar IT-tjänster som inte tillhör 

kärnverksamheten för att kunna utnyttja arbetskraften effektivare och producera 

produkter med bättre kvalitet. Chef A anser att outsourcing är bra, men ingen "helig 

graal". Vissa typer av programvaror går att upphandlas eller flyttas utomlands, andra 

saker måste göras internt. En del funktioner kan inte tillverkas från en annan geografisk 

plats eller uppsättning människor. Företaget måste välja mycket klokt vad som ska 

outsourcas eller offshoras. Vid valet om vad som ska lägga ut, är frågan om de behöver 

en leverantör eller flera för utföra arbetet. Om kunden har många leverantörer måste de 

veta hur de ska gå tillväga för att lyckas hantera alla.  

Det har alltid funnits misstro bland europiska företag att låta utländska leverantörer 

utveckla, förvalta eller bevara en programvara för dem. Skandinaviska länder har 

långsamt blivit bekanta med begreppet outsourcing och de har nu börjat öppna sig mot 

idén. Svenska kundföretag har insett att offshore outsourcing inte bara handlar om billig 

arbetskraft, utan också om kvalitet, standardkoder och god service från företag som 

tillhandahåller denna typ av stöd och servicelösningar. Kunder letar därför efter 

leverantörföretag med stabil löptid och som har arbetat med flera europeiska kunder. 

Detta på grund av att leverantörföretaget förstår de kulturella skillnaderna samt snabba på 

att besvara och tillfredsställa kunden behov genom att inte ta onödiga risker. 

De skandinaviska länderna har ofta utmärkta kunskaper i teknik. För dem är det en 

mardröm att hitta rätt partner i Indien. Val av leverantör är en enorm vetenskap. 

Kundföretag måste titta på kvaliteter, karaktärer och andra typer av parametrar. Det är en 

lång process som inte är lätt. Att outsourca är ett medvetet beslut. Att göra det i en annan 

del av världen kräver expertis. 

4.2.1.2 Processer 

Outsourcing innebär inte att lämna över arbete helt och hållet till ett annat företag. 

Framgången för offshoring är att både kund och leverantör deltar i processerna. Det är en 

inlärningskurva. När parterna vet hur man arbetar med varandra, minskar problemen. Det 

största problemet med denna form av samarbete är att kommunicera vad kunden vill 
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specificera och hur de ska tydliggöra sin specifikation. Grundläggande oenighet om 

leveranstid kan också finnas. Offshoring ska inte tillämpas av kostnadsskäl. Offshoring 

påverkar flera funktioner i organisationen som kundservice, redovisningsprocesser och 

speciellt de tekniska framstegen som resulterar i tidsbesparing. Leverantörens effektivitet 

och prestanda har stor inverkan på kundens tillfredsställelse. Medarbetare i indiska 

företag har ofta svårt att förmedla dåliga nyheter. Stora kundföretag med erfarenhet har 

lärt sig att hantera och formulera dessa frågor och problem på ett bra sätt. Mindre 

kundföretag har ofta större svårighet med dessa problem. En kommunikativ styrmodell 

mellan leverantör och kund kan minska dessa kommunikationsgap.   

Viktiga frågor att bearbeta vid processhanteringen är hur kunden ska hantera, bedöma 

och mäta prestanda i ett land som är långt borta från kundverksamheten. Vad är kundens 

styrmodell? Vad är modellen för kunskapsöverföring och kommunikationstekniker som 

sker på varje organisatorisk nivå genom praxis, metoder, processer, kundhantering, 

leverans, mätning och feedback?  

4.2.1.3 Kultur  

En fördel som indier har över andra regioner är deras goda kunskaper i engelska. Enligt 

Chef A är att det är mycket lättare att arbeta med amerikaner eftersom européer inte har 

engelska som modersmål. Indierna är mer konservativa, därför har de svårt att verkställa 

ordet "nej". En svensk kund förväntar sig att få ett rakt och ärligt besked om leverantören 

inte kan producera ett resultat vid utsatt tid. De är även villig att ge extra tid för att få 

kvalitet. Indier vill gärna undvika att uttrycka denna form av begränsningar som kan 

skada projektets slutliga leverans.  

En annan mycket intressant egenskap och skillnad är att indier är redo att arbeta under 

dygnets alla timmar, det är inte européer. Indier är villiga att gå längre än de 100 procent 

som utlovades och producerar gärna 120 procent för att imponera på den svenska kunden. 

En svensk är nöjd med de 100 procent som utlovades och kommer inte att betala för de 

extra 20 procenten. Indier vill behaga, men i professionella samarbeten behöver man inte 

behaga någon.  

Kulturen har en viktig roll i offshoring. En del indiska leverantörer kommer till Sverige 

för att förstå hur svenskar arbetar, agerar och hanterar situationer. De är intresserade av 

kommunikation och svenskars sätt att leva och fungerar i verksamheten för att förstå hur 

ett svenskt kundföretag reagerar när det sker leveransförseningar och oväntade 

kontraktavbrott. De vill också förstå hur svenskar offshorar, vilka medel och metoder de 

använder och hur kunden väljer sin leverantör.  

4.2.1.4 Företagskultur 

Tillverkningsindustrin i Indien är mycket hierarkisk, men IT-företag har inte denna starka 

hierarkiska struktur längre. De har en platt struktur, förutom uppdelning mellan chefer 

och administration. Hierarkin är inte problemet vid offshore outsourcing, problem uppstår 

främst om projektgruppen inte kan arbeta i team och ta sitt kollektiva ansvar eller om 

projektledare inte har förmågan att hantera och styra projektet och teammedlemmarna på 

ett smidigt sätt. Den platta strukturen fungerar bra i Indien, men man måste komma ihåg 

att chefen alltid har det slutgiltiga ordet. Det händer ganska ofta att projektlagen säger 
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"ja" eftersom chefen inte förväntar att höra ett "nej". Detta resulterar i att teamet arbetar 

dygnet runt för att sätta ihop projektet och leverera i tid.  

4.2.1.5 Kommunikation 

Avståndet kommer alltid att vara ett hinder, speciellt vad det gäller tidsskillnader. 

Kunden måste ha en tydlig process och specifikation som definierar leverans av IT-

lösningar och tjänster. Problemen under processen handlar inte om kulturella skillnader 

utan det handlar om förmågan att kommunicera och precisera samtal så att de 

grundläggande behoven kan fastställas innan projektet början. Kommunikation vid 

offshoring sker ofta via telefon, e-post och skype.  

Det finns olika typer av språk i en hierarkisk och i en platt organisation. Det kommer 

alltid att finnas olika normer och sätt att tala med olika personer. Innebörden av en platt 

organisation är att alla i organisationen har möjlighet att uttrycka sina åsikter. Indier har 

ett professionellt sätt att kommunicera. Professionell kommunikation innebär alltid för 

indier att kommunikation sker via närmaste chef. Om närmaste chef inte kan svara, är 

hans ansvar att föra samtalet till en högre nivå i organisationen. Även om den bästa 

programmeraren i teamet är en junior chef, pratar denne inte informellt med högste 

chefen. Problemet ligger på hur information om projektet förmedlas i offshoringföretaget. 

En projektgrupp innefattar en projektledare, teamledare, programmerare, testare av 

programvara, kodare samt lösnings- och tillämpningsarkitekt. Den viktigaste egenskapen 

vid leverans är hur projektgruppen kommunicerar och på ett korrekt sätt tillgodoser 

kundens behov. Det finns flera sätt att kommunicera, den högsta ledningen funktion är att 

göra interna granskningar och ge kontinuerlig feedback till medarbetarna.  

En svaghet i offshoring är att kunden har svårt att hantera en problemsituation och 

definiera vad det är som orsakat problemet. Som kund måste man förstå anledning varför 

de använder offshoring för att kunna använda rätt kommunikation och kanaler. Vid 

problem bör parterna inte fokusera på individuella egenskaper utan koncentrera sig på 

kommunikationen för att förstå och bli förstådd i den kontext de befinner sig i. I en 

professionell miljö är intresset främst kommunikation och dess sammanhang. Offshoring 

är en affärsstrategi.  

4.2.1.6 Relation 

Indiska outsourcing företag är skickliga när det gäller kvalitet och pris, vilket också gör 

dem styva. Svenskar kan nöja sig att släppa en demo med 90 procent kvalitet. Indiska 

företag skulle aldrig gå med på att släppa en version som inte gått igenom 

kvalitetsavdelning. Det råder därför en kulturell konflikt mellan styvhet och flexibilitet. 

En annan markant skillnad är att européer önskar att lära känna varandra först innan en 

djupare relation skapas, indier är villiga att kasta sig på någon som ler mot dem. De 

tenderar att bli alltför bekanta med kunden, vilket hindrar professionalismen. Dessa 

kulturella klyftor måste synkroniseras. 

De samarbetsproblem som uppstår i offshoring kretsar ofta kring otydliga ramar och 

oklara resultat, vilket leder till missnöje mellan parterna. IT-branschen är en 

kunskapsindustri därför är det omöjligt för ledaren att ha all kunskap. Vid offshoring 

kommer kulturella skillnader alltid att finnas. Det tar därför tid att lära sig varandras sätt 
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att arbeta och fungera för att skapa synergieffekter. När synergieffekterna är i balans 

kommer de kulturella skillnaderna att minska och samarbetet fungerar smidigare. 

Kommersiella organisationer kan bara nå framgång om kunden är nöjd och företaget har 

kapacitet att leverera värde för pengarna. 

4.2.1.7 Ledarskap 

Varje organisation har olika stadier och olika ledarstilar. I starten av ett projekt behöver 

ledaren tydligt kommunicera vad som ska göras. Vid expansion är det viktigt att ledaren 

skapar delaktighet genom att delegera och samarbeta med andra i organisationen. En 

ledare är inte toppen av organisationen, ledaren är någon som leder laget. Ledarstilar 

skiljer sig från tid till tid, och det finns en variation av stilar. Grundläggande 

ledaregenskaper varierar beroende på individ, situation, organisationens mognad och 

utveckling av mission och vision. En ledare kan välja att vara styrande eller coachande 

för att utveckla visionen och leda teamet. Det finns inga rätt eller fel strategier, syftet är 

att uppnå organisationens mål och förstå medlemmarnas behov i sin helhet. 

En ledare bör tydligt visa vilken riktning organisationen ska ta. Resultatet i en 

organisation beror ofta på hur ledaren tänker och förmedlar budskap. En ledares ansvar är 

att bedöma vilken information som är av intresse för organisationens medlemmar. 

Ledarens huvudsakliga uppgift är att skapa ett team med chefer och medlemmar för att 

främja organisationens mål. Motgång eller framgång är inte enbart ledarens förtjänst. Det 

finns många faktorer som reglerar resultatet som exempelvis de anställdas engagemang 

och motivation, marknadens läge, företagets förmåga att reagera på marknadens krafter 

samt förmågan att ta itu med perioder av förluster och kriser. Det är individerna som är 

drivkraften i organisationen även vid externa förändringar. Om ansvaret inte finns över 

hela organisationen, kan detta leda till svårigheter. Problem som inte kan lösas tillräckligt 

snabbt kan ge ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som genomsyrar 

organisationen på ett implicit och explicit plan.  

Ledarens roll är att se till att kommunikationen mellan kunden och säljaren inte blir 

tvetydig, genom ständiga rapporter som överförs mellan projektmedlemmarna. Styrning 

är avgörande för tydlig och korrekt kommunikation. Kommunikation består av två 

aspekter, explicit kommunikation som är tydlig och implicit kommunikation som är 

underförstådd. Frågan är hur bra ledaren är att skapa balans mellan explicit och implicit 

kommunikation. Explicit kommunikation är öppen och handlar om "uttalade 

förväntningar". Implicit kommunikation är känslig och handlar om "outtalade 

förväntningar". En bra kommunikationskanal uppmärksammar båda aspekterna genom att 

tydligt och klart definiera vad som ska utföras. Chef A beskriver management som 

ledarskap, management är ett substantiv som betyder ledare i organisationen och ett verb 

för hur ledaren hanterar en situation. 

4.2.2 Chef I Travencore Analytics  

Chef I är Vd och ansvarig för Travencores offshoringverksamhet i Europa och Sverige. 

4.2.2.1 Förberedelser och val av leverantör 

Sannolikheten är när kunden söker en leverantör i Indien, och ställer frågan om de kan 
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uppfylla deras krav, kommer 99 procent att svara "Ja", även om de saknar förmågan. Ofta 

är det i slutet av cykeln som ouppfyllda krav kommer att uppdagas.  

 

Svenska företag har ofta resurser, men brist på kompetens. Kompetenstillgänglighet är en 

viktig fråga. Brist på kompetens hindrar tillväxten i företaget. I Indien finns många 

entreprenörer som arbetar med utveckling. De har många idéer som flyter och det finns 

människor som arbetar på dessa idéer därför finns det en hög grad av förverkligande av 

idéer. I första hand måste en kund se till att hitta rätt partner, men de kan aldrig vara 100 

procent säkra på detta förrän de har påbörjat samarbetet. Det gäller att säkerställa kvalité 

från dag ett. Kunden behöver inte vänta till sista dagen för att veta resultatet. Ansvaret av 

resultatet ligger hos det företag som kunden är associerad till. 

4.2.2.2 Process 

Vanligtvis finns det en process på plats, ett webbaserat verktyg. Ofta uppdateras 

uppgifterna dag till dag, vilket ger kunden klarhet och möjlighet att övervaka 

utvecklingen och leveransen. Detta är en vanlig metod för att spåra framsteg. Öppenhet 

innebär att företaget tydligt förmedlar förloppets status i slutet av dagen. Kunden måste 

se till att gå igenom dessa rapporter dagligen eftersom det är kunden kontrollpunkt att 

följa utvecklingen av projektet. För det tredje är det viktigt för kunden att produktens 

kvalitet kan garanteras för att veta om leverantören är på rätt spår. 

 

”Offshoring är en bra strategi, under förutsättning att verksamheten behöver samordnas 

och omstruktureras”. (Chef I Travencore Analytics). 

För många är kontrakt en förtroende faktor, men det är den inbyggda rapporten som har 

mest betydelse. Det finns många gånger då parterna måste göra mer än vad som står på 

kontraktet, det vill säga utvidga eller pre-leverera en produkt och kompromissa på olika 

instanser. Om det slutar väl, är det värt arbetet. Detta gäller alla arbeten som är baserade 

på tillit. När det gäller offshoring finns det många implicita skillnader mellan länderna. 

4.2.2.3 Kultur 

När det gäller kulturella aspekter, skulle indier aldrig säga "Jag vet inte", "jag kan inte" 

eller "Jag ska försöka". De brukar vanligtvis svara "OK". I många länder betyder "OK" 

samma som ja. I Indien är "OK" mer komplicerat. Indierna har en tendens att säga OK till 

allt. Sedan är indier väldigt blyga att ställa frågor. De tror att om de ställer frågor att 

kunden uppfattar dem som att de inte har tillräckligt med kunskap. 

I Asien finns ingen tydlig avgränsning mellan personliga och professionella liv. Indien 

behöver sysselsättning. Ur det perspektivet är offshoring bra, det ger jobb. Det kulturella 

utbytet, ger en stor exponering och möjlighet att utveckla både individer och företag. Vi 

måste lära oss att vara toleranta mot varandras kultur. Detta är en möjlighet för oss att 

veta, lära och förbättra oss för en global plattform. Det första steget är att lära sig bli mer 

tolerant, genom öppet sinne och hjärta. 

4.2.2.4 Företagskultur 

Sverige är mer strukturerat i sin arbetsmiljö. De är mycketer fokuserade på arbetet under 
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kontorstiden vilket är svårare och annorlunda för en indisk anställd. Indien är 

förmodligen landet med lägst struktur. De har sin egen tid att umgås på kontoret. Svenska 

arbetar mer strukturerat medan indianerna arbetar mer ostrukturerat och i båda fallen 

kommer säkerligen varorna att levereras på den intecknade dagen. Det finns många andra 

faktorer som påverkar ett resultat. 

 

Indien är definitivt mer hierarkisk, men det håller långsamt på att förändras. Om ett 

företag har en bra uppsättning människor, men hör inga åsikter finns det en brist på 

öppenhet. Det är viktigt att människor som företaget interagerar med har bra åsikter att 

dela, och inte är rädda för att säga vad de tycker och tänker. Svenskar är väldigt direkta 

och trubbiga. De är mindre komplexa, medan indierna är mycket oroade över vad andra 

människor tänker och tycker. Det är inte vanligt att anställda uttrycker sina åsikter i 

Indien. När de samverkar, är hierarkin alltid närvarande. Det tvingar dem att gå försiktigt 

fram, samtidigt som de samtala måste de se till att inte såra de äldre eller kunder. 

4.2.2.5 Kommunikation 

När det gäller kommunikation, det finns vissa problem. Även om svenskar är bra på att 

tala engelska, tenderar de att använda icke-verbal kommunikation mer än verbal. Under 

ett telefonsamtal kan de svara på ett uttalande eller fråga genom att nicka, istället för ett 

JA eller NEJ. Engagemang är en annan fråga. Om en tidsfrist på 10 dagar är den angivna 

tiden för levererans förväntar sig en svensk att de kommer att få produkten på den tionde 

dagen utan att ge leverantören upprepade påminnelser. Men i Indien fungerar inte denna 

tidsfrist, om konstant kontrollering inte görs kommer kunden i slutet av cykeln skulle få 

ett "sorry" eller "det är inte avslutat" än en levererad produkt. Problem som förmodligen 

kommer orsaka en minskning av samarbeten med Indien.  

 

Offshoring kan inte ses som en trend utan som ett behov för att gynna verksamheten. Det 

handlar om en förståelse, att leverantören ska leverera produkter med hög kvalitet till en 

utsatt tid. Kommunikationen är en viktig del av projektet. Det är kommunikationen som 

avgör om projektet kommer att styras på ett effektivt sätt. Avståndet kommer givetvis att 

göra kommunikationen mer komplicerad. 

4.2.2.6 Relation 

I denna samarbetsform är det viktigt att lägga vikt på partnerskap, i form av att ha 

personliga möten med parterna för att säkerställa att det inte finns några avvikelser i 

planen. Även om det är fråga om en dyr investering, är det en bra investering på lång sikt. 

Det är viktigt att förstå arbetet, processen och dess framsteg. Även om det är ett litet möte 

kan det vara en hälsosam investering. Det är viktigt att parterna håller varandra 

uppdaterade så att allt fortskrider som det ska.  Att se den övergripande bilden är viktigt 

för parterna på sikt. Det är viktigt att leverantören förstår exakt vad kundens krav är och 

vad är det som ska utvecklas. Det är också viktigt för parterna håller en öppen 

kommunikation med varandra samtidigt som de håller samtliga involverade parter 

välinformerade. Kunden kommer att behöva lite tid att göra relevanta anteckningar före 

och efter dem bestämmer sig för leverantören. För det andra bör kunden veta vad de vill 

ha för att tydligt förklara sina behov.  
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Indiska företag är inte särskilt bekväma med att föreslå improvisation på efterfrågade 

produkter. Därför behöver de en klarhet om kundens förväntningar för att kunna ge rätt 

produkt i slutändan. Den inledande fasen av samordningen är alltid svårt, men denna fas 

kan vidareutvecklas för att utforska nya påhittigheter. När ett samarbete genererar värde 

kommer parterna vara angelägna på att utforska och expandera denna nya arena.  

 

Etik är en viktig del av verksamheten och samvete spelar en stor roll. Etik innebär att ge 

värde. Om kunden inte får valuta från leverantören, handlar det kanske om att 

leverantören inte värderar relationen, vilket kunden känner. Det handlar om att parterna 

förmedla denna information när de inser detta gap. I IT-branschen är det mycket viktigt 

att ha tydlig kommunikation eftersom det är en kunskapsbaserad industri. Den enda 

tillförlitliga faktorn är den mänskliga resursen i företaget. Om ledaren värderar åsikter 

och människor kommer det att förenkla arbetet. Att främja ett effektiv lyssnande kan 

definitivt vara ett avgörande för en förändring. Offshoring handlar om att förstå 

processen, tillvägagångssätt, status, och se till att förväntningarna ligger rätt med 

resultatet. Vid offshoring är det viktigt att bygga upp ett partnerskap med en stark relation 

i termer av etiskt förhållningssätt för att båda parterna ska överleva och blomstra. För att 

bevara en hållbar relation med en kund behöver leverantören upprätthålla och utforska 

den för att skapa värde. Offshoring handlar givetvis om att tjäna pengar, men en relation 

som inte ger något värde är inte värt att behålla. 

4.2.2.7 Ledarskap 

En ledare definierar företaget. Ledarskap handlar om att ha bra människor omkring dig. 

Bra innebär att företaget har personer med gott yttrande som kan visa ansiktet utåt. I 

Indien är Vd:n beslutsfattaren oavsett andras åsikter. I Sverige kan en projektansvarig få 

mandat att fatta beslut, det får inte en indier. Detta är en stark individualistisk livsstil som 

speglar yrkeslivet. I en platt struktur känner alla ansvar och frihet att fatta beslut. I Indien 

finns en känsla av personligt beroende. Om något gå fel kommer Gud att fixa det, vilket 

bygger på en virtuell varelse. I Sverige fixar individen allt själv fixa allt som går sönder 

eller går fel.  Svenska ungdomar är fria att fatta egna beslut och ta konsekvenser, vilket 

har stor betydelse för landets individualistiska enhet. Om företag är villiga att 

experimentera eller arbeta med multi-kulturella arenor finns det en stor möjlighet till 

utveckling och förändring. Det är viktigt att ledaren undersöker möjligheter för att förstå 

vad som är bäst för företaget.  

4.2.3 Programmerare X Travencore Analytics  

Programmerare X (ProX) har arbetat som programmerare i Travencore i 2 år och är en 

hardcore programmerare som leder team och offshoreprojekt. 

4.2.3.1 Process 

Innan de startar ett projekt, börjar de med att skicka ett förslag och en offert till kunden 

för att diskuterar och anpassa villkoren. När de har godkänts, kontaktar de kunden för att 

ordna avtalet och ett "Project kick-off" det vill säga ett dokument med information om 

teamet, projektplan, schema, avstämningar, m.m. När ProX kommunicerar med en lokal 

kund är det mer informellt, men med en europeisk kund blir det mer formellt eftersom de 

alltid följer en mail eller dokumentation.  
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Processen börjar vanligtvis med att kunden ger en beskrivning av deras krav och sedan 

arbetar de för att kartlägga kundens förväntan genom att utarbeta ett förslag som 

definierar det exakta krav. När kravet har anpassats och godkänts av båda parter startar 

projektet. Det finns tillfällen då de behöver ha en detaljerad diskussion över 

specifikationer och förväntningar och omarbetar tidigare dokument och kontrakt. När 

kunden inte får vad de förväntade, måste de omarbeta det som utvecklats och leverera det 

som kunden kräver.  

4.2.3.2 Företagskultur 

Travencore har en öppen kultur och de vet ofta vilka förväntningar de har från deras 

kunder. Travencore försöker alltid nå den kvalitet som krävs och anser det bekvämare att 

arbeta med europeiska kunder än asiatiska. Kvaliteten är inte svårt att hålla, utan det är 

svårt att uppnå önskad kvalitet från början. Mycket arbete går åt för att uppfylla kundens 

förväntningar, och när de uppnått den nivån avancerar de också på marknaden.  

4.2.3.3 Kommunikation 

De huvudsakliga hindren i kommunikation mellan dem och de europeiska kunderna är 

tidszonerna och olika dialekter och språk. Kulturella skillnader finns, men ProX tror att 

de har börjat förstå och anpassat sig till kundernas kultur. När de interagerar med 

kunderna är det viktigt att tänka på deras kultur, men dessa skillnader hindrar inte deras 

programmeringsprojekt. 

4.3 Volvo IT  

Volvo IT är ett globalt företag inom Volvo. År 2001 startade Volvo IT upp en 

verksamhet i eget regi i Indien. Tidigare outsourcade Volvo IT verksamheten till ett 

indiskt IT-konsultföretag, vilka de idag anlitar som lokalkonsulter. Volvo IT sköter 

förvaltning och utveckling av verksamhetens applikationer. Idag är de ungefär 850 som 

arbetar inom Volvo IT i Indien, där 1/3 av verksamheten består av anställda inom Volvo 

IT, det vill säga 300-350 personer, och 2/3 är konsulter. 

4.3.1 Chef X Volvo IT  

Chef X har varit med från starten av Volvo IT:s uppbyggnad i Indien och ansvarar för 

den globala funktionen (ADT – Application Devleopment Techniques) som främst 

arbetar med att tillhandahålla metodik, verktyg och utvecklingsmiljöer för utvecklare och 

förvaltare globalt. ADT tillhandahåller även global support i form av utbildningar, 

mentoring och reviewer. Funktionen har idag totalt ca 150 medarbetare på Volvo IT:s 

olika sajter.   

4.3.1.1 Förberedelse och val av leverantör 

Chef X upplever att verksamhet fungerar bättre i egen regi. Det är enklare att samordna 

när de indiska kollegorna finns i samma ledningsgrupp, istället för ett annat företag. En 

partner är alltid en leverantör, och alla leverantörer har egna mål att uppfylla. Detta 

innebär att parterna inte alltid kommer att visa allting för varandra. En verksamhet i egen 

regi gör dem mer effektiva, samtidigt som det medför extra arbete. Att sätta upp och 

driva ett företag kräver en viss struktur, denna arbetsinsats är kostsam och tidskrävande. 

Chef X anser ändå att det lönar sig att bedriva en egen verksamhet offshore, eftersom det 
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ger företaget större kontroll. För att kunna supporta Volvo med viktiga IT-system 

behöver Volvo IT vara nära kärnverksamheten. Priset och närhet till kunderna är två 

andra viktiga aspekter till valet av offshoring. 

4.3.1.2 Process 

Det finns alltid problem med avtal och Indien skiljer sig inte från andra länder. Många 

tror att indier struntar i vad man kommit överens om, detta stämmer inte. Svenskar är ofta 

bra på att följa kontrakt, men det är inte alltid en självklarhet att fattade beslut efterföljs. 

Svenskar är ganska dåliga på att göra uppföljningar, vilket är en viktig process i 

offshoring. Att arbetet tar längre tid i denna samarbetsform beror på att verksamheterna 

måste synka ihop. Det går alltid åt extra tid att organisera personal som befinner på olika 

platser. En merkostnad som ofta leder till förbättrad kvalité, eftersom arbetet måste göras 

mer grundligt och utförligt.  

4.3.1.3 Kultur 

Geografisk sett är offshoring inget stort problem, men tidzonerna i denna form av 

samarbete kan ibland vara besvärlig. Eftersom sajterna arbetar olika tider kan det vara 

svårt att och synka verksamheterna. Många indier som arbetar med Européer förlägger 

ofta arbetstiden senare på dagen för att anpassa den indiska verksamheten så att den 

tidsmässigt kommer närmare Europa. Enligt Chef X är indier ambitiösa, flexibla och 

fokuserade på sitt jobb. De är alerta och har en bra inställning genom att ständigt vara på 

tårna, för dem är arbetet viktigt. Det som skiljer indier från andra länder det är att de 

gärna undviker att säga nej. Litar man alltid på vad de säger, är det lätt att missförstå 

dem. För att minska komplikationer ska man inte utsätta indier för situationer där de 

behöver säga nej.  

Ett annat stort problem är den höga personalomsättningen. I Indien är det vanligt att 

personalen lämnar sin tjänst efter ett år för att ta nästa steg i karriären. När de väl lärt sig 

arbetet försvinner de, vilket medför problem. Konkurrensen om arbetskraften är stor i 

Indien, därför kan det vara svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal.  

4.3.1.4 Företagskultur 

Verksamheterna i Sverige och Indien förstår varandra ganska bra eftersom de arbetar på 

samma sätt, använder samma utrustning, system och språkbruk. Volvo IT är ingen 

representativ organisation i Indien. Som organisation har Volvo en mer skandinavisk 

företagskultur och ett europeiskt synsätt. Många av de anlitade lokalkonsulterna i Indien 

känner inte igen denna form av företagskultur. Volvo IT:s verksamhet i Indien har ett 

öppnare klimat än andra indiska företag. Indiska företag tenderar att vara mer hierarkiska, 

en anställd går alltid till närmsta chefen och får sina order därifrån. Däremot går indiska 

chefer inte omkring och kommunicerar med de anställda och de anställda ifrågasätter inte 

heller chefens beslut. I samarbete med indiska verksamheter bör man visa respekt för den 

indiska chefen. Det är viktigt att inte gå förbi dem. En annan skillnad är att indier alltid 

gör arbetet gemensamt.  
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4.3.1.5 Kommunikation 

Indier har en väldigt bra engelska, men dialekten och sättet att prata är annorlunda. 

Därför behöver man vara skärpt för att förstå dem. I Indien finns det en annan mentalitet 

när det gäller CV och hur man marknadsför sig själv. Arbetssökande indier har ofta ett 

väldigt omfattande CV, vilket är en stor skillnad jämfört med svenskar. Alla länder har 

sitt sätt att skriva CV. För att kunna tolka och förstå innebörden i texten bör man vara 

medveten om denna skillnad. Ibland kanske det inte finns så mycket bakom orden. Det 

handlar mycket om att acceptera att det är så det fungerar i Indien. 

4.3.1.6 Relationer 

Sverige och Indien är två sajter med två olika profiler som samarbetar ihop. Den största 

skillnaden med arbetet och arbetsrelationen är att den sköts via webbmeeting. Virtuella 

möten fungerar bra, men att personliga möten gör att arbetet blir mer effektivt. Det är 

svårt att etablera en arbetsrelation enbart genom virtuella möten. Det krävs att gruppen 

träffas ibland för att kunna skapa en väl fungerande affärsrelation. Virtuella möten sker 

dagligen och kan fungera under kortare perioder för att hålla liv i relationen. Det är 

viktigt att träffas vid uppstarten av ett nytt projekt. När något nytt ska etableras spenderar 

Volvo IT mycket tid för att planera och samordna projektet så det kommer att fungera på 

sikt. Genom personlig kontakt skapas en erfarenhet och förståelse av varandras sätt att 

fungera och arbeta.  

Enligt Chef X kommer offshoring att växa, men offshoring är inte rätt begrepp. 

Offshoring förknippas ofta med att lägga ut funktioner på grund av att det är billigt, detta 

synsätt kommer att försvinna. Företag kommer att ha ett större behov av internationella 

samarbeten eftersom verksamheter, kunder och andra viktiga funktioner kommer att 

finnas globalt.  

4.3.1.7 Ledarskap 

Det är en stor förändring att bygga upp en egen verksamhet, men att starta upp något på 

nytt är oftast lättare än att förändra något som är etablerat. I Indien har Volvo IT börjat 

från ett blankt papper. En ny och ung organisation innebär nya utmaningar och som 

ledare är det viktigt att hitta rätt personer som kan driva igång en verksamhet. Personerna 

måste ha rätt vilja och inställning för att projektet ska lyckas. Utmaningen med den 

indiska verksamheten är att hitta rätt personal och behålla dem. Det går inte att ändra på 

landets normer eftersom det är en inbyggd egenskap, istället handlar det om att hitta ett 

sätt att hantera situationen.  

Att bedriva verksamheter på olika geografiska platser innebär både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att deras IT-verksamhet fungerar ungefär på samma sätt överallt i världen. 

Nackdelen är att man tar bort styrkor och det unika i respektive land. Alla länder är bra på 

olika saker och det gäller som ledare att kunna använda resurserna på ett bra sätt. Det 

spelar ingen roll var medarbetarna kommer ifrån, det viktigaste är att hitta rätt personer 

med rätt kompetens för de olika arbetsuppgifterna.   
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4.4 Pulsen Production  

Pulsen Production är ett svenskt outsourcingbolag som vänder sig till svenska bolag. 

Sverige är det primära landet, men ibland handlar det om att följa kunderna utomlands. 

Pulsens konkurrensfördel och styrka är att verksamheten har svensk service. 

4.4.1  Chef P Pulsen Production 

Chef P är VD för Pulsen Production och har 20 års erfarenhet av outsourcing.  

4.4.1.1 Förberedelser och val av leverantör 

Priset finns alltid med i bakgrunden, men för Pulsen handlar det om kvaliteten. För att få 

affärer måste de ha referenser eller referenskunder som kan bekräfta att de levererar 

kvalitet. Det handlar framförallt om att nischa sig.  

Det är viktigt att leverantören har en process och att projektet förbereds på rätt sätt innan 

funktionen sätts i drift. Det krävs tydlighet från båda sidor när avtalet skrivs så 

leverantören kan verifiera vad det är kunden har köpt och vad det är som ska levereras. 

Det är viktigt att styra upp projektet så att allt kommer på plats redan från start. Projekten 

är en pågående process och ofta handlar det om långa avtal med kunderna på ca 5-10 år. 

Oftast är det hjärtat i företaget som lämnas ut på entreprenad, det vill säga affärsystem 

som drift. Eftersom affärssystem ständigt förändras över tid, måste de vara flexibla och 

följa kunderna.  

4.4.1.2 Processer 

I processen vid outsourcing ingår först avtal, därefter sker driftsättningen genom att 

kundens tidigare IT-avdelning specificeras. Kundföretagets IT-kunskaper skrivs ner och 

överförs till leverantörföretaget. Vid driftsättningen finns tydliga processer och rutiner så 

att leverantören kan leverera driften på ett korrekt sätt som kunden förväntar och avtalat. 

En leverantör måste veta vad det är som ska levereras och inte. Det är lätt att 

överleverera, vilket inte är bra. 

Svenska företag är inte så tydliga när det gäller avtal, många skulle kunna skriva ett avtal 

på en servett under en middag. Svenskar skriver avtal och lägger sedan undan dem. De 

försöker lösa problemet istället för att följa avtal. Organisationerna i Sverige är enligt 

Chef P lite snällare och mer pragmatiska än andra länder. 

4.4.1.3 Kultur 

Vid offshoring kan språkliga och kulturella skillnader skapa komplikationer och 

förbistringar. Enligt Chef P tar det flera år innan offshoring blir lönsamt. Företag måste i 

början av offshoringsamarbetet dubblera resurserna, eftersom det är svårt att lämna över 

något fullt ut. Ofta finns det sprickor när det gäller kultur och språk där offshoringlandet 

inte har känslan för kundens IT-avdelning och förståelse över hur svenskar arbetar och 

kommunicerar. Om offshoreleverantören upplever att något är svårt och säger nej, 

uppfattar kanske inte kunden detta som ett nej, utan tror att allt funkar. Om offshoring ska 

fungera behöver kunden ha någon på plats som sköter kontakten mellan det svenska 

företaget och leverantören. Den stora vinsten med offshoring kanske inte blir så stor när 

personal från offshoringslandet behöver komma till Sverige och tvärtom.  
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4.4.1.4 Kommunikation 

Det är viktigt hur projektet sätts upp för att förhindra kommunikationsproblem mellan 

kund och leverantör. Främst handlar det om att hitta rätt medarbetare i projektet som 

duktiga på att kommunicera. En duktig tekniker har kanske inte ledaregenskaper att driva 

projektet. Det gäller att hitta en bra projektledare och bra tekniker och få dem att arbeta i 

synergi. Projektledarens kompetens behöver vara bred, eftersom outsourcingavtalen 

varierar från applikation till hårdvara. En viktig projektledarprofil är förmågan att läsa in 

vad som är viktigt för kunden och hur kundens verksamhet fungerar. De behöver inte 

vara så IT-kunniga det viktigaste är att de kan hantera projektgruppen och har 

kommunikativ förståelse.  

I privatägda och mindre företag, sker kommunikationen mer lättsamt. Det är ofta enklare 

att skriva avtal och pris med mindre företag, eftersom de inte är så krävande. Större bolag 

ställer mer krav ur ett konkurrensperspektiv. Avtalsdiskussionen är mer krävande med 

stora företag än mindre. I Sverige byggs samarbeten mer på relationer och Chef P anser 

det roligare att arbeta relationsmässigt än bara avtalsmässigt.  

4.4.1.5 Relation  

När avtal byggs på relationer behöver leverantören känna till betydelsefulla aktiviteter 

inom kundföretaget eftersom de är så nära kundens verksamhet. Om någonting händer för 

kunden med en viss applikation behöver leverantören veta om det är akut och vad de 

behöver ha koll på. Denna förståelse är viktig för att skapa en tät relation. 

En leverantör måste vara situationsanpassad. Vid outsourcing påverkar kund och 

leverantör varandra mycket, på grund av delaktigheten i affären. Därför krävs det att 

parterna skapar en relation istället för att bara skriva ett outsourcingavtal. Stora kunder 

får hanteras på ett annat sätt. Pulsen är det lilla företaget som kan leverera till stora 

företag, genom att ge projektet personlig touch. I dag försöker flera företag skapa 

partnerskap där leverantör och kund hittar en ”win-win” situation. Kunden vill tjäna 

pengar och leverantören hjälper kunden med detta, därför blir kund- och 

leverantörsförhållandet inte så tydligt.  

Som mindre företag har Pulsen Production förmågan att vara mer effektiva och skapa 

längre kundrelationer. Det handlar om långsiktiga affärer som bygger på relationer. 

Pulsen Production har gjort ett strategiskt val, de vill leverera kvalitet genom att vara lite 

dyrare. Chef P upplever att kunder som vill ha denna kvalitet kommer till dem. Kunden 

betalar gärna lite mer om de vet att leverantören är nischade och specialister på sitt 

område.  

Trots alla förändringar som sker globalt och nationellt tror Chef P att företagen kommer 

att fortsätta att outsourca, eftersom det finns många synergieffekter med outsourcing. Att 

driva egna IT-avdelningar är inte fördelaktigt eftersom det krävs mycket planering och 

komplexa lösningar. Detta innebär att företag måste ha expertis och det är dyrt. Det 

handlar därför om att hitta en partner som företaget kan samarbeta med. Leverantören 

måste ha förmågan att komma nära kundens verksamhet för att förstå hur det fungerar 

hos kunden och veta när läget är kritiskt. Större outsourcingbolagen kan ibland tappa lite 

hjärta och kvalité i relationen. Finns hela kommunikationsdelen kan arbetet utföras var 
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som helst. Vid offshoring är det viktigt att ha ett språkrör för kommunikationen, därför är 

det bra om företag har en expert som sköter denna funktion. 

4.4.1.6 Ledarskap 

Ledarskap handlar om att få gruppen att jobba i team genom att delegera och skapa 

delaktighet Detta kräver en ledare som brinner för sitt arbete. Engagemang kan ledaren 

bara få genom att skapa delaktighet. Rätt man på rätt plats och med rätt roll gör att 

medarbetarna kommer till sin rätta. Projektet ska inte vara toppstyrt, medarbetare ska 

vara med och fatta besluten hela vägen. Enligt Chef P krävs det en balansgång mellan 

tydligt ledarskap och delegering för att få en väl fungerande grupp där medarbetarna 

arbetar åt samma håll. En ledare behöver vara kommunikativ och ha en vilja att sätta upp 

strategier. Strategier kan variera beroende på bolagets och projektets storlek.  

Medarbetarena ska ha möjlighet att kunna påverka situationer inom vissa ramar. Därför 

behöver ledaren bryta ner processerna till en nivå så att alla känner ansvar, tydliga roller 

och befogenhet för att hantera olika arbetssituationer. Vid en förändring måste ledaren ha 

bra kommunikation och vara tydlig mot medarbetarna och detta gäller också vid 

kundhantering. Helst ska förändringar vara positiva för både medarbetare och kunder. 

Ledaren måste också ha uppföljning och koll på vad som görs inom verksamheten. 

4.4.2 Konsult Q Pulsen Production 

Konsult Q (KonQ) arbetar som konsult i Pulsen och säljer ut tjänster och IT-lösningar till 

andra företag i Sverige, framförallt kommuner. KonQ ansvarar också för rekryteringen 

inom företaget.  

4.4.2.1 Processer 

Pulsen ett hundra-procentigt outsourcingföretag som säljer IT-lösningar i Sverige. All 

utveckling och innovation sker i Borås och vid behov skickar de ut konsulter till kundens 

företag för att utveckla deras tjänster. 

Företagskultur 

Pulsen är ett familjeföretag med 350 anställda, detta gör det lättare att arbeta i team. 

Team i mindre företag arbetar ofta bättre ihop än stora företag. Fördelen med små företag 

är att de är mer snabbfotade än stora. Anställda i mindre företag har ofta egenskapen att 

vilja arbeta bredare. Variation i arbetet gör att företaget har en låg personalomsättning.   

4.4.2.2 Kommunikation 

Kommunikation har en central roll vid outsourcingprofession både som ledare och 

konsult. Kommunikation är en viktig funktion speciellt vid rekrytering. För att välja rätt 

person med rätt kommunikativ förmåga använder Kon Q olika kommunikationsverktyg. 

Vid rekrytering använder han sig oftast av personlig bedömning, referenser och olika 

former av tester.  

4.4.2.3 Relation 

Kommunikation bland svenska företag är inte så märkvärdig. Är man sakkunnig, kan sitt 

arbete, har IT-kunskaper och är kundvänlig har man som konsult förmågan att bygga en 

bra relation med kunden. Konsulter som säljer tjänster till kunder måste vara flexibla och 
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anpassningsbara, vilket är viktiga egenskaper i outsourcingbranschen av IT. 

4.4.2.4 Ledarskap 

Kommunikation och ledarskap går ofta hand i hand. Det är viktigt att ledare kan 

kommunicera och förmedla viktig information till medarbetarna. De måste vara sakliga, 

förmedla rätt och viktig information både till kund och medarbetarna. För att kunden ska 

bli förstådd på bästa möjliga sätt måste ledaren ha förståelse över sitt jobb och kundens 

specifikation. Kommunikation är därför kärnpunkten för både ledaren och verksamheten. 

Kommunikativ förmåga är ett viktigt redskap för att alla inblandade parter ska förstå 

varandra och förmedla väsentlig information till varandra på ett bra och effektivt sätt. 

4.5 Företag X 

Företag X är ett medelstort bolag som är verksamma inom transportbranschen. Företaget 

arbetar internationellt med både leverantörer och kunder. 

4.5.1 Chef K Företag X 

Chef K är kommunikationschef i företag X och har genom företagets internationella 

samarbete erfarenhet och kunskap av både svensk och internationell kommunikation.  

4.5.1.1 Processer  

Många företag kastar sig i idag in på nya spelplaner. De måste fråga sig varför? Främst 

handlar det om de verkligen behöver vara där. Företag måste ha en policy som förklarar 

varför de träder in på en ny spelplan och hur ska de använda kommunikation och 

information på rätt sätt. Nästa fråga handlar om vem det är som ska ta ansvaret och vem 

är det som ska kommunicera. Det är alltid viktigt vem det är som talar, kanske är det 

experten eller den med bäst kunskap om ämnet som ska träda fram och kommunicera.  

4.5.1.2 Företagskultur 

Svenska organisationer är ofta runda. I denna cirkelformade struktur ska alla ha samsyn 

och förstå varandra. Svenskar har en tendens att diskutera lite för mycket innan ett 

gemensamt beslut kan fattas. Att diskutera är typiskt svenskt och samsyn kan bli dess 

fälla. Samsyn är väldig bra när företaget vill att alla ska gå mot samma mål. Risken med 

samsyn är att beslutsprocessen är lång. När företaget inte kommer framåt tillräckligt fort, 

springer verkligheten och konkurrenterna ifatt dem. För att forcera vidare är det viktigt att 

vara tydlig med målen. Svenskar skiljer sig markant från många andra internationella 

organisationer. Internationella organisationer har därför väldigt mycket att lära av 

varandra.  

4.5.1.3 Kommunikation 

Företagsledare kan inte bara fokusera på intern kommunikation och tro att den extern 

kommunikation sköter sig självt och tvärtom. Företag måste integrera kommunikationen, 

genom att utnyttja extern kommunikation och information internt. På så vis kan de 

utnyttja flera kommunikationskanaler.  

Chef K tror att svenska ledare gör för lite skillnad mellan olika mottagare genom att ha 

för lite variation i språket. En ledare måste kommunicera på ett språk så att varje 



 

- 56 - 

mottagare förstår. Att kommunicera med koncernledningen eller med medarbetarna 

kräver två skilda sätt. Chef K tror att många svenska chefer fallerar kommunikationen 

genom att göra en presentation och sedan köra den för alla. En ledare måste tänka sig för 

vem det är som lyssnar och anpassa vad som behöver sägas till den specifika gruppen 

eller individen. Svenska chefer missar ibland att förbereda sig för att förstå mottagarens 

situation. Företag måste anpassa budskapet till lyssnaren och dess behov. 

Chef K tror att kommunikationen är ganska lik i de flesta företag. Den stora skillnaden 

idag handlar enligt Chef K om vem som är närmast kunden. De som vågar vara nära och 

ha en nära kommunikation med kunden är de som lyckas bäst. Detta innebär inte att IT-

företag i detta fall är bättre på att kommunicera än andra företag, trots att de dagligen 

arbetar med dessa sociala medier. De borde vara duktiga på det, men ofta är de duktiga på 

att hjälpa sina kunder men inte sig själva. De företag som lyckas idag är ofta företag som 

ta emot synpunkter och vågar lyssna på sina kunder. Kunden pratar oavsett företaget vill 

eller inte. De företag som vågar öppna dörren och lyssna på sina kunder är de som är 

dagens vinnare.  

Företagsledare som har dialog med sina medarbetare är ofta duktiga på att skapa samsyn 

och förståelse över företagets mål och visioner. De företag som kan få sina medarbetare 

att bli engagerade lyckas ofta bättre än andra. I Sverige är ofta vägen mellan ledning och 

medarbetare kort. Medarbetarna vill veta och förstå ledningen strategier genom att 

ifrågasätta mycket. Det är inte många internationella organisationer som är sådana.  

4.5.1.4 Relation 

Vid kulturella och kommunikativa skillnader behöver parterna vara väldigt öppen och 

noga med att dela med sig av viktig information till den kultur som de samarbetar med. 

Ledare i projektet behöver öppet och tydligt förklara hur de bör gå tillväga. 

Kommunikation är ett viktigt verktyg, men kommunikationen kan lätt bli fel om personen 

som använder verktyget inte förstår vikten av det. Om ledaren enbart utgår ifrån sig själv 

kan det bli fel. Kommunikationen i denna samarbetsform kan vara svår eftersom det 

krävs förståelse av en annan värld.  

När företag planerar att gå samman eller köpa upp ett annat företag, brukar företaget ofta 

undersöka hur kan de få synergieffekter genom att granska finansiella och legala kriterier. 

Det är väldigt sällan de ta hänsyn till kulturella aspekter, det vill säga vilka världar är det 

man ska få ihop till en. I detta fall bör företaget undersöka vilka värderingar de själva och 

det andra företaget har och vilka gemensamma värderingar de ska förhålla sig till.  

4.5.1.5 Ledarskap 

Organisationer som bygger en stark företagskultur och ledarskap är ofta tydliga med att 

kommunicera företagets värdegrunder. Kommunikation genom ledarna är en viktig 

egenskap för dagens organisationer. Kommunikation är en stor del av ledarskapet. Det 

finns många ledare som tyvärr glömmer detta. En ledare kan vara väldigt duktig, men 

vara helt ointresserad av kommunikation. Denna ledartyp kan ofta få det svårt att få 

organisationen att fungera. En ledare måste vara duktig på att kommunicera ut sitt 

ledarskap. Ledarskap är att föra medarbetarna mot företagets mål. Svenskt ledarskap är 

att skapa delaktighet och ett gemensamt agerande. I många kulturer handlar ledarskap 
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framförallt om att utföra. Kulturer kan vara väldigt olika när det gäller ledarnas och 

medarbetarnas roll och involvering. En svensk chef som inte har någon förståelse om 

olika kulturer kan lätt agera fel i annan värld.  

Organisationer med internationella samarbeten behöver titta på vilket ledarskap de ska 

ha. Vill de ha ett svenskt, gemensamt eller någon annan form av ledarskap. När de 

bestämt form bör alla förhålla sig till denna ledstång. Enligt Chef K kan man aldrig 

förändra kulturen i ett land eftersom kulturella beteenden är djupt rotade i människors 

gener. Företag kan däremot skapa en gemensam företagskultur där alla vet hur de ska 

förhålla sig till saker och ting. Istället för att se varandras olikheter behöver 

ledningsgruppen fundera på hur de ska gå tillväga för att genomföra projektet 

tillsammans. Ledare behöver också titta på hur han/hon uppfattas av omgivningen. Vid 

internationella samarbeten måste ledaren vara tydlig, detta betyder inte att han/hon exakt 

vet hur de ska gå tillväga. Det handlar om att lära sig av varandra och få andra att förstå 

hur en svensk organisation fungerar om det är ett svenskt företag som driver projektet. 

En ledare och kommunikatör måste vara tydlig och engagerad och tro på vad han/hon och 

företaget gör genom att visa övertygelse och passion. Detta är något av det viktigaste en 

ledare kan förmedla. En annan viktig ledarskapsförmåga är att vara uthållig genom 

tydliga mål.  
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5 Analys 

Detta kapitel innefattar en sammanfattning av den empiriska undersöknigen. Utifrån 

empirin har vi valt att lyfta fram och analysera viktiga aspekter och sätta dessa i relation 

till den teoretiska referensramen. Sammanställningen av analysen är uppdelad i 

ämneskategorier för att läsaren enklare ska kunna identifiera och förstå studiens 

frågeställning och förlopp.  

I vår teoretiska och empiriska insamling har det tydligt framkommit att processer, kultur, 

relation och ledarskap är viktiga ingredienser vid offshoring och offshore outsourcing. 

För att åstadkomma ett gott resultat vid offshore projekt ser respondenterna i studien att 

kommunikation har en stor betydelse för att förstå och utveckla dessa aspekter. Under 

detta kapitel kommer vi att granska dessa ämnesområden på en djupare nivå genom att 

lyfta fram viktiga empiriska och teoretiska perspektiv och synsätt. På så vis ska vi 

försöka skaffa oss en klarare bild om vad dessa aspekter innebär och har för betydelse för 

parterna i denna samarbetsform. 

5.1 Processer 

I analysen av vårt insamlade material har processerna visat sig vara grundläggande 

element i offshoring och offshore outsourcing. Samtliga respondenter från Resource 

Point och Travencore Analytics påpekar att problemen vid offshoring ofta uppstår på 

grund av att kunden inte har tillräckligt med förståelse kring processerna och vad dessa 

innebär. I detta fall menar Chef D att grundläggande problem främst handlar om att 

beslutsfattarna inte har den kompetens och kunskap som krävs för att fatta beslut om IT-

offshoring. I vår analys upplever vi att teorin inte lyfter fram dessa problem på ett 

utförligt plan genom att exempelvis förklara vad processerna innebär på en mer detaljerad 

nivå och hur de kommunikativa kanalerna kan andvändas på ett effektivt sätt. Däremot 

lyfter forskarna ganska ofta fram problemen på ett normativt sätt. Hutzschenreuter m.fl. 

(2011) menar till exempel att tydliga processer stödjer företagets organisatoriska 

kapacitet att utveckla och hantera verksamhetens interna och externa informationsflöden 

och kommunikationskanaler. Lewin och Couto (2006); Lewin och Peeters (2006) 

förklarar att kunden måste modifiera verksamhetens beslut och lämpliga åtgärder för att 

kunna organisera, anpassa och omfördela de organisatoriska processerna till de nya 

förutsättningarna. Lewin och Peeters (2006) betonar också att varje specifikt företag 

måste skaffa kompetens, kunskap och kommunikativa förmågor om hur denna form av 

offshoringsamarbete skall startas upp, etableras och underhållas. Vid offshoreprojekt 

gäller det enligt Chef M att veta vad som måste göras i varje del av processerna för att 

kunna ta sig vidare till nästa steg. Under vår bearbetning av analysen har vi kunnat utläsa 

att processerna vid offshore innefattar fyra grundliga steg: 

I den empiriska studien upplyser Chef M att den första processen handlar om en 

förberedelsefas som måste behandlas på ett djupare plan. Etablering av offshoring kräver 

enligt Chef M en förstadiefas med en utförlig plan, där kunden grundligt går igenom 

projektet genom att göra olika variationer av specifikationer. På så sätt skaffar sig kunden 

lämpliga resurser i form av kompetens, kunskap och personer med kommunikativa 

förmågor för att kunna uppfylla projektets krav i denna samarbetsform. I teorin diskuterar 

Heijmen m.fl. (2008) runt omkring processerna och benämner att företag som genomfört 
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en övergripande strategi med tydliga information- och kommunikationsprocesser ofta har 

åstadkommit förbättrade resultat.  

Både Chef M och Chef K beskriver att utvärdering och bedömning av passform är 

angeläget i denna förberedelseprocess där kunden granskar varför de vill offshora. Yeung 

(2005) redogör på ett generellt sätt att varje företag måste utvärdera sin affärsmodell för 

att kunna bedöma passform och långsiktiga strategier. Chef K påpekar att det finns en 

generell trend som handlar om att många företag kastar sig in på nya spelplaner utan att 

fråga sig varför. Främst handlar det enligt Chef K om att undersöka och utvärdera om de 

överhuvudtaget behöver vara på denna spelplan och använda dessa fenomen. Chef K 

menar att företag måste ha mål och visioner som förklarar varför de träder in på en ny 

spelplan, vad syftet med offshoring och offshore outsourcing ska vara och hur ska de 

använda kommunikation och information på rätt sätt vid denna förändringsprocess.  

Utifrån sammanställningen av respondenternas svar innefattar denna förberedelsefas att 

kunden måste undersöka sina behov och krav för att veta vad de vill ha och om dessa 

behov verkligen kräver en ny samarbetsform. Dessa beslut är viktiga att fatta för att 

kunden sedan ska kunna välja rätt leverantör. Respondenterna i empirin lägger stor vikt 

på förstudiefasen genom att ge en djupgående beskrivning om processer, behov av krav 

och resurser, det är sedan utifrån dessa perspektiv som kunden väljer en leverantör och 

samarbetspartner. Vi upplever att de första stegen av utvecklingsförloppet i den teoretiska 

referensramen förklaras ganska ytligt och normativt. Men forskarna i teorin och studiens 

respondenter i empirin delar en gemensam förståelse om att vägen till att åstadkomma ett 

önskat resultat i denna samarbetsform handlar om att kund och leverantör använder en 

affärsmodell med tydliga informations- och kommunikationskanaler som är anpassat till 

det specifika projektet. Utvecklingen av första processen innebär också en 

konceptualisering. AnsX förtydligar att konceptualisering är en känslig del i 

applikationsutvecklingen, vilket kräver mycket noggrannhet av kunden. För att undvika 

missförstånd i utvecklingen av konceptet mellan kund och leverantör upplyser AnsX att 

kunden kan färdigställa konceptualiseringen på hemmaplan innan leverantören 

involveras. Enligt AnsX är det en stor utmaning för kunden att försöka verkställa en idé 

tillsammans med en leverantör om språket och kommunikationssättet skiljer sig åt 

eftersom dessa skillnader kan försvåra arbetet och processen. Har kunden gjort 

specifikationen färdig har de oftare en klarare bild av problemet och därmed vet de också 

vilken typ av leverantör de ska söka. 

Andra steget i processerna innefattar val av leverantör. Chef A upplyser att val av 

leverantör är en lång och ganska komplicerad process som innefattar både inre och yttre 

faktorer. Många forskare lyfter främst fram aspekter som berör de yttre faktorerna. I 

denna bemärkelse informerar Yeung (2005); Tate och Ellram (2009) att valet av land kan 

vara kritisk för kunden eftersom det medföljer ett risktagande på grund av stora 

kulturella, politiska och kommunikativa skillnader. I teorin framkommer det också att 

många lågkostnadsländer har stora brister i infrastruktur, kompetens och säkerhet. Chef 

M delar dessa åsikter, men av egen erfarenhet betonar han vikten av geo-politiska system 

där en del länder kan vara svåra att samarbeta med på grund av mycket korruption. 

Korruption finns även Indien, men enligt Chef M är det på en lägre nivå som är mer 

oorganiserad.  
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Däremot har Schultz (2010) lyft fram att sökandet efter en lämplig leverantör kan 

innebära omfattande och höga omkostnader som berör företagets inre faktorer. I denna 

process måste kunden undersöka ett stort antal leverantörer, analysera tjänster och 

kvalitet samt utreda och fastställa en struktur över företagets bundna tillgångar, anställd 

personal, säkerställandet av en lokal, uthyrning av utomländsk ledning och navigering av 

statliga regleringar. Chef D lyfter fram liknade aspekter, men belyser att kunden måste ta 

hänsyn till djupare kommunikativa och relationella perspektiv genom att undersöka 

leverantörens mjuka värden såsom karaktär och managementfilosofier. Enligt Chef D kan 

det underlätta om parterna har liknande organisationsfilosofier, eftersom de slipper att 

omforma en ny organisationsstruktur.  

Val av leverantör innefattar också enligt Chef D att kunden måste hitta rätt kompetens 

och denna måste finnas tillgänglig. När kunden söker en leverantör i Indien och ställer 

frågan om de kan uppfylla deras krav, påpekar Chef I att 99 procent kommer att svara 

"Ja", även om de saknar förmågan. En kund kan aldrig vara 100 procent säker på att de 

hittat rätt partner, förrän de har påbörjat samarbetet. Därför gäller det enligt Chef I att 

säkerställa kvalité från dag ett För att säkra kvalitet förklara Chef P att kundens 

driftsättning måste specificeras genom att kundföretagets IT-kunskaper skrivs ner och 

överförs till leverantörföretaget. Därför måste leverantören ha tydliga procedurer och 

rutiner så att de kan leverera driften på ett korrekt sätt som kunden förväntar och avtalat.  

För att säkerställa förståelsen av varandras kommunikation och behov anser Chef P att 

det krävs att parterna skapar en relation istället för att bara skriva ett avtal. En leverantör 

måste därför från start veta vad det är som ska levereras och inte. Ett vanligt 

kommunikationsproblem är enligt AnsX att svenskar ofta tror att informationen nått fram 

genom att bara förmedla budskapet en gång. Däremot menar Chef I att indier är väldigt 

blyga när det gäller att ställa frågor. Om de ställer frågor tror de att kunden uppfattar dem 

som att de inte har tillräckligt med kunskap. För att undvika denna osäkerhet och 

kommunikativa missförstånd vid säkerställandet av kravet belyser AnsX vikten om 

förmedling av informationen genom att kunden måste, oavsett om budskapet nått fram 

eller inte, tydligt återupprepa informationen. Chef I framhäver en annan synvinkel genom 

att lägga vikt på partnerskap, relation och ledarskap, det vill säga förmågan att kunna ta 

ett åtagande och ansvar, i form av personliga möten och etiska handlingar för att 

säkerställa att det inte finns några avvikelser i planen. Även om det handlar om en dyr 

investering med personliga träffar, är det enligt Chef I en bra investering för att skapa en 

långsiktig förståelse. 

Det tredje steget innebär en överenskommelse mellan kund och leverantör, vilket 

innefattar precisering av kravet. Enligt Chef I är kontraktet en form av uppgörelse för att 

skapa ett yttre förtroende mellan parterna. För Chef I är det den inre relationen som är 

mest betydelsefull eftersom den bygger på ett djupare förtroende och åtagande. Denna 

åsikt överensstämmer med Lees och Khatri (2010) som säger att indier tenderar att 

fokusera på den underliggande relationen och parternas gemensamma intressen, istället 

för kontrakt. För indier handlar relationer om affärsresultat och enligt Lees och Khatri 

(2010) är detta skälet till att ser de relationer som viktigare än kontrakt.  

För att sedan precisera den tekniska och kommunikativa specifikationen till leverantören 

behöver kunden enligt Chef R ha en klar bild om vad företaget behöver ha för att sedan 
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kommunicera så att alla involverade förstår vad det är som ska göras och vilka problem 

som parterna behöver hantera. Chef R menar att kravställningen är den viktigaste 

processen, vilket involverar en tydlig kommunikation och förståelse från båda parter. 

Som leverantören måste man ha förmågan att fånga upp kundens specifika behov för att 

skapa en lösning utifrån kundens krav. Genom att låta leverantören göra en skriftlig 

beskrivning av specifikationen kan kunden enligt Chef D skapa en uppfattning om 

leverantören har förstått vad som ska utvecklas och levereras. Kunden måste därför vara 

medveten om att det behövs tät kontakt och kommunikation för att försäkra sig om att 

båda sidorna verkligen förstått varandra.  

Sju av respondenterna anser att det största problemet med offshoring och offshore 

outsourcing är kommunikation. Den största frågan innefattar vad kunden vill specificera, 

vilka förväntningar de har och hur de ska tydliggöra sina specifikationer och 

förväntningar till leverantören. Detta överensstämmer vad Grönroos (2007) definierar 

som oklara förväntningar där man som kund inte kan förvänta sig att leverantören ska 

lösa ett problem om de själva saknar en tydlig bild av vad som ska göras. Chef A 

samtycker om att kunden inte ska lämna över arbetet och ansvaret helt och hållet till ett 

annat företag. För att nå framgång med offshore outsourcing projektet menar både Chef 

A och Chef D att båda parterna måste delta i processerna och inte bara skicka iväg en 

beställning utan uppföljning och engagemang.  

Den fjärde processen innefattar uppföljning av leverans under projektets gång för att 

uppnå det slutgiltiga resultatet i form leverans, kvalitet och kravspecifikationen. Chef X 

hävdar att svenskar ofta bra på att följa kontrakt, men ganska dåliga på att göra 

uppföljningar under projektets gång, vilket är en viktig process i offshoring för att 

säkerställa kvalitet och önskat resultat. Enligt Chef I har indiska IT- leverantörer 

vanligtvis en effektiv och transparent uppföljningsprocess, genom ett webbaserat verktyg 

görs kontinuerliga uppdateringar om projektets uppgifter och framsteg. Syftet med denna 

uppföljningsprocess är att tydligt förmedla kunden om projektets status i slutet av dagen 

genom att vara transparent och öppen. För att utnyttja detta verktyg till fullo är det viktigt 

att kunden visar delaktighet genom att dagligen granska rapporterna för att se om 

leverantören är på rätt spår. Enligt Chef I är det kundens ansvar att följa och övervaka 

utvecklingen av projektet och leveransen för att parterna tillsammans ska uppnå det 

önskade resultatet.  

5.2 Kultur 

I vår teoretiska och empiriska analys har kultur en övervägande betydelse speciellt vid 

denna form av samarbete. Chef A och Chef M belyser att kultur har en väsentlig roll vid 

användning av offshoring och offshore outsourcing. Kulturella skillnader påverkar 

företag, människor och arbetet på olika plan. Eftersom det finns sprickor och skilda 

uppfattningar när det gäller kultur och språk kan detta enligt Chef P innebära att 

offshoringlandet inte alltid har den rätta känslan för kundens behov, krav och IT-

funktioner samt förståelse över hur svenskar arbetar och kommunicerar.  

Enligt Slangen och van Tulder (2009) möter företag ofta kulturella problem och skilda 

åsikter i form av att lokalt anställda, leverantörer, partners och statliga tjänstemän har 

olika trossystem, värderingar och förväntningar. Chen och Hu (2002); Hofstede (2011); 
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Fisher och Ranasinghe (2001) anser ju större avståndet är mellan länderna, desto större 

olikheter kommer företagens organisatoriska egenskaper och administrativa 

tillvägagångssätt att vara. Vad som framkommit i vår studie anser respondenterna i 

Resource Point, Travencore Analytics och Volvo IT att kulturella skillnader inte varit 

några större problem i deras offshoresamverkan. Däremot har de lyft fram viktiga 

kulturella aspekter och olikheter på nationell, organisatorisk, professionell och 

kommunikativ nivå som företag vid offshoresamarbete bör tänka på för att skapa en 

smidig relation och samverkan mellan svenska och indiska företag. Även Ramingwong 

och Sajeev (2007) anser att det inte skett några dramatiska misslyckanden på grund av 

stora kulturella skillnader, men för att förebygga och minska de kulturella effekterna 

anser de ändå att det är värt att undersöka vad offshorelandet har för rutiner, politiska 

regler och processer, m.m. 

5.2.1 Kulturella nationella olikheter   

Enligt Hirschheim, George, och Wong (2004) utbildar Indien varje år två miljoner 

engelsktalande ingenjörer och IT-specialister med teknisk och matematisk kompetens. 

Många indiska IT-leverantörer har därför välkvalificerad och starkt motiverad IT-

personal som besitter hög teknisk kunskap. Dessa åsikter är i enlighet med Chef R som 

påstår att det finns en allmän uppfattning om att Indien har kunnig arbetskraft samt bra 

och billiga IT-lösningar. Chef M menar att indiska IT-företag kan erbjuda svenska 

företag specialiserad IT-kompetens som kan öka deras möjlighet till bättre innovation, 

kompetens och IT- utveckling. Men ett påtagligt problem som Chef X framför och som 

inte lyfts fram i teorin är den höga personalomsättningen i Indien. Enligt Chef X är 

konkurrensen om arbetskraften stor i Indien. IT-offshoringföretag som inte byggt upp ett 

varumärke i Indien upplever det ofta svårt att rekrytera samt behålla kompetent 

arbetskraft eftersom det är väldigt vanligt att personalen lämnar sin tjänst efter ett år för 

att ta nästa steg i karriären. 

Enligt Erikson (2011) finns det en svensk mentalitet och ovilja att släppa in ”främlingar” 

in på livet, han anser att svenskar är rädda för det annorlunda, därför är behovet av 

trygghet i en krets av likasinnade ofta det som styr relationerna i arbetslivet. 

Respondenterna från de svenska företagen Resource Point och Volvo IT har inte visat 

några sådana tecken utan har en mycket öppen inställning och synsätt till samarbetet med 

den indiska parten. Chef X tycker att samarbetet med indier fungerar väldigt bra och för 

honom spelar det ingen roll var medarbetarna kommer ifrån, det viktigaste är att hitta rätt 

personer med rätt kompetens för företagets olika funktioner och arbetsuppgifter.   

Indiska IT-bolag har enligt Chef M blivit vana att arbeta utifrån det amerikanska 

synsättet, men förhållningssättet till Europa har ännu inte förändrats. På grund av den 

yngre generationen har Sverige fått mer vana att prata engelska och kommunicera online 

med människor från hela världen, men Chef M menar att svenskar fortfarande har långt 

kvar för att åstadkomma förbättrade internationella relationer. Internationella relationer 

handlar främst om en generationsfråga och enligt Chef M är det en tidsfråga innan den 

yngre generationen överskrider de internationella gränserna, vilket på sikt kommer att 

förbättra internationella samarbeten och globaliseringen. Enligt Lees och Khatri (2010) är 

det värt att kunden investerar tid och resurser för att förstå kulturen och speciellt hur 
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affärer görs i Indien. Men i de flesta fall anser de att betydelsen av kulturella faktorer ofta 

blir förbisedda och undervärderade. 

5.2.2 Kulturella kommunikativa skillnader 

Åtta av studiens respondenter har under samarbetet med Indien upptäckt att den indiska 

parten ofta har svårt att säga nej. Chef M menar att indier har ett djup rotat beteende där 

det anses oartigt att säga nej. Att alltid säga ja är väldigt uppenbart i början av relationen, 

men efter en längre tids samarbete lär sig indierna att det är okej att säga nej. Ett vanligt 

fel som svenskar gör är att de enligt Chef M gå på den indiska ja-problematiken och de 

positiva glädjesignalerna som sänds ut. AnsX uppfattar att indier gärna svarar ja även om 

de menar något helt annat. Enligt AnsX måste kunden ställa frågan flera gånger innan de 

får ett riktigt svar. Chef M poängterar att svenskar har svårt att förstå indiers speciella 

anda att tänka positivt eftersom de har ett annat synsätt som genomsyras av tydliga svar 

och klara riktningar.  

Lees och Khatri (2010) anser att problematiken med användningen av orden ja och nej 

uppkommer på grund av ländernas skilda kommunikationsstilar. När indier avger ett 

artigt "nej" till en uppgift görs detta oftast vagt eller mycket tveksamt, utan att utöva ett 

direkt nej. Om kunden inte får ett tydligt "nej" kanske de inte uppfattar denna tvekan som 

ett "nej" utan fortsätter som om det fanns en ömsesidig överenskommelse. AnsX menar 

att det kan vara en business grej att alltid säga ja eftersom företag inte vinner affärer på 

att säga nej. Chef A anser istället att indier är mer konservativa, och därför har de svårt 

att verkställa ordet "nej". Chef A anser att svenska kunder förväntar att få ett rakt och 

ärligt besked om leveransen inte kan levereras vid utsatt tid. Utifrån vårt studieresultat 

uppfattar både de svenska och indiska respondenterna att svenskar är mer raka i sin 

kommunikation och indier mer vaga. Trots dessa gemensamma empiriska skildringar 

anser Eriksson (2011) i sin forskning att svenskar ofta har väl avvägda åsikter och därför 

kan många andra kulturer uppleva dem som mycket otydliga och vaga i sitt språk och 

sina åsikter. 

  

När det gäller andra kulturella och språkliga kontingenser, skulle indier enligt Chef I 

aldrig säga; "jag vet inte", "jag kan inte" eller "jag ska försöka". Vanligtvis svarar de 

"OK". I många länder betyder "OK" samma som ja. För indier är ordet "OK" mer 

komplicerat de har ofta tendens att säga ”OK” till allt. ”Don´t worry” är ett annat vanligt 

uttryckssätt och påstående som Lees och Khatri (2010) menar att indier gärna använder 

när deras del av affären går fel. En samarbetspartner kan uppleva detta som om indier 

försöker bortförklara problemet. I själva verket speglar detta bara två skilda kulturella 

perspektiv att hantera problem. För Lees och Khatri (2010) handlar detta påstående 

främst om att indierna inte vill oroa kunden om problemet. 

När affärer görs i en annan kultur, krävs det enligt Lees och Khatri (2010) ett mer 

intensivt arbete för att kommunicera och förstå människor och deras motivationer. Lees 

och Khatri (2010) påstår också om kulturella skillnader inte är helt förstådda kan 

kommunikationen brytas ner på ett omedvetet plan och skapa problem som kan skada 

samarbetets grundläggande förtroendenivå. Enligt Chef A försöker vissa indiska 

leverantörer lägga vikt på att förstå kulturella skillnader genom att besöka Sverige för att 

uppfatta hur svenskar arbetar, agerar, hanterar, kommunicerar och fungerar i 
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verksamheten. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med Karlöfs (2006) uppfattning 

som menar att vid kulturella skillnader krävs det ett extra behov av att skapa en full 

förståelse mellan de kommunicerade aktörerna. 

5.2.3 Kulturella organisatoriska skillnader 

I Indien finns pyramidstrukturer, enligt Chef M pratar inte en programmerare direkt med 

en chef som befinner sig högre upp i organisationen. När svenska organisationer 

samarbetar med en indiska partner är det av stor betydelse att förstå hur indiska 

organisationer hanterar kommunikation, relation och personer med olika befattningar. 

Chef M anser ju högre upp personer befinner sig i den indiska organisationen desto mer 

medveten bör de svenska kunderna vara om problematiken med kommunikationen och 

dess informationsflöde, eftersom kommunikationen om strategiska frågor mellan företag 

främst kommer att ske från VD till VD eller från marknadsförare till marknadsförare. I 

indiska organisationer vet alla sina roller och kommunikationsvägar väl, och sättet att 

kommunicera skiljer sig enligt Chef M markant från de svenska platta organisationerna 

där individer kommunicerar obehindrat med varandra oavsett befattning. Därför anser 

Chef M att svensk företagskultur saknar förståelse av den indiska pyramidformade 

kommunikationen och dess formella företagskultur. För att underlätta denna 

organisatoriska och kommunikativa klyfta anser Chef M att svenskar måste tydligt 

förklara hur de svenska kommunikationsvägarna fungerar och på så vis skapa en virtuell 

struktur så att de indiska leverantörerna vet vem det är i projektet som de ska 

kommunicera med. Lees och Khatri (2010) menar liksom Chef M att det är viktigt att 

utforma kommunikationsvägar som tydliggör vilka roller de involverade personerna ska 

ha i projektet. 

I många indiska IT-företag finns ofta inte denna starka hierarkiska struktur kvar, detta 

beror enligt Chef D på att många indiska IT-företag har yngre chefer som är vana att 

arbeta internationellt, därför är dessa organisationer ofta mer platta. Även Chef A anser 

att indiska IT-företag har en platt struktur, förutom uppdelning mellan chefer och 

administration. Gesteland (2006) menar i teorin att det är viktigt att visa indiska chefer 

respekt eftersom de kan bli förnärmad om kunden visar ett alltför ledigt uppförande, och 

informell attityd. Ett oformellt beteende kan enligt Gesteland (2006) och Chef D 

misstolkas som bristande respekt. Som grundregel i internationella affärsrelationer bör 

man enligt Gesteland (2006) som kund i början av relationen vara lite extra formell än 

tvärtom. Däremot påstår Chef A att hierarkin inte är problemet vid offshore outsourcing, 

problem uppstår främst om projektgruppen inte kan arbeta i team, ta sitt kollektiva ansvar 

eller om projektledare inte har förmågan att hantera och styra projektet och 

teammedlemmarna på ett smidigt sätt. Den platta IT-strukturen fungerar bra i Indien, men 

enligt Chef A måste man som kund komma ihåg att chefen i den indiska företagskulturen 

alltid har det slutgiltiga ordet. Det händer ganska ofta att projektlagen säger "ja" eftersom 

chefen inte förväntar att höra ett "nej". Detta resulterar i att teamet arbetar dygnet runt för 

att sätta ihop projektet och leverera i tid. Även Lees och Khatri (2010) påstår att det alltid 

är chefen som tar beslut i Indien, oavsett om det är medarbetarna som besitter mest 

kunskap och kompetens om arbetssituationen. 

 

Chef R anser att svenska organisationer skiljer sig från de indiska genom bättre ramverk, 

tidsplanering och anställda som arbetar med frihet under ansvar. Däremot menar Chef I 
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att anställda i Indien är mer oroade över vad andra människor tänker och tycker. De 

uttrycker sällan sina åsikter om de skiljer sig från chefens uppfattning. När indier 

samverkar, menar Chef I att hierarkin alltid är närvarande. Detta tvingar dem att gå 

försiktigt fram, eftersom de måste se till att inte såra de äldre eller kunderna. Chef K 

tillägger att svenska organisationer ofta är runda. I denna cirkelformade struktur har 

svenskar en tendens att försöka få alla till att samtycka genom att diskutera lite för 

mycket innan ett gemensamt beslut kan fattas. Samsyn kan vara bra om företaget vill att 

alla ska gå mot samma mål. Chef K påstår att risken med samsyn är att beslutsprocessen 

blir för långsam och därmed kan beslutet förlora sin poäng. Svenskar skiljer sig markant 

från många andra internationella organisationer och därför har de mycket att lära av 

andra. Chef M menar att i Sverige är det gruppen som tar beslut, inte individen. 

Nackdelar med detta är att besluten tar mycket längre tid. Fördelen är att saker och ting 

görs med eftertanke och lösningarna blir mer genomtänkta.   

Chef M framhäver att svensk företagskultur präglas av det gamla traditionella 

industrisamhället. Eftersom svenska samhället hade stark tilltro till ingenjörerna och 

deras tekniska kunskaper fick de en väldigt självständig roll. Många svenska chefer har 

därför blivit enormt bortskämda och förutsätter att ingenjörer har förmågan att lösa 

arbetsuppgiften på egen hand. I många andra länder, speciellt Indien, fungerar det inte på 

detta sätt. Detta synsätt överensstämmer med Erikson (2011) då han hävdar att svenskar 

är mer individualistiska, sekulariserade, jämställda och konsensussökande än många 

andra kulturer. Däremot anser Chef X att indier ofta vill göra arbetet gemensamt genom 

ett mer kollektivt agerande. Vid arbetsprestationer påstår Erikson (2011) också att 

svenskar ofta har svårt att skilja mellan åsikter och personlighet, kritik kan därför 

uppfattas som personlig. Enligt Erikson (2011) präglas svensk organisationskultur av 

kompromisser genom att gärna främja sådant som förenar. Sverige utmärker sig också 

som en ”göra”-kultur, istället för en ”vara”-kultur. 

Enligt vår analys av den empiriska insamlingen arbetar ofta de indiska medarbetarna mer 

kollektivt. Medan indiska chefer är mer självständiga genom att på egen hand fatta 

slutgiltiga beslut. Svenska organisationer är tvärtemot. Svenskar är väldigt kollektiva när 

det gäller att fatta beslut däremot är de svenska medarbetarna väldigt individualistiska i 

sitt sätt att arbeta. Enligt analysens resultat avstår gärna svenska organisationsmedlemmar 

från att ta personligt ansvar, det gör däremot inte indiska chefer de har ofta tendenser att 

ta för stort ansvar. Denna synvinkel styrker även Ramingwong och Sajeev (2007) då de 

poängterar att många asiatiska länder har en högre grad av maktdistans, kollektivism och 

långsiktig orientering. Karlöf (2006) belyser däremot att Sverige har extremt låga värden 

när det gäller maktavstånd och osäkerhetsundvikande, hög grad av individualitet och 

feministiska värderingar. Chef M lyfter fram att ansvarsförhållande i en platt organisation 

är betydligt mer luddig än hierarkisk, detta gör det lättare att skylla ifrån sig. Platta 

strukturer kan ibland sakna ledarskap, hierarkiska strukturer kan däremot ha för mycket 

ledarskap. Enligt Chef M är detta två extrema fall, och som ledaren kan det vara svårt att 

bygga upp organisationer som kan samarbeta i dessa skilda lägen. 

5.2.4 Kulturella IT-professionella skillnader 

Enligt Chef D är skillnaden större mellan människor som jobbar och inte jobbar inom IT-

professionen än de kulturella och språkliga skillnaderna. AnsX menar att inom IT-
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branschen finns en underliggande teknisk kultur med ett tekniskt språk. Denna tekniska 

kultur är en ny aspekt som inte lyfts fram i den teoretiska referensramen. Eftersom IT-

yrket har blivit en allmän accepterad yrkesbana har landet enligt Ans X inte skapat någon 

djup och specifik IT-kultur. I Indien ses IT som en arbetsmöjlighet och medel för att 

förbättra individers livssituation och försörjning därför har landet utvecklat ett vardagligt 

och allmänt accepterat IT-verktyg. Däremot är det svenska IT-området enligt AnsX mer 

tekniskt specialiserat och intressebaserat yrke, individer och grupper väljer ofta IT-yrket 

på grund av sina tekniska talanger och kunskaper, vilka de gärna vill vidareutveckla. 

Människor med detta genuina intresse har format en viss svensk IT-kultur genom att 

bygga upp en egen identitet och IT-språk.  

Eftersom grunden och valet av IT-yrket är baserat på olika behov och uppfattningar, 

skiljer sig därför den tekniska IT-kulturen mellan svenska och indiska samhället, trots 

ländernas goda IT-vanor. Eftersom indiska IT-tekniker är vana att vända sig till icke IT-

tekniska människor använder de enligt AnsX ett betydligt enklare sätt att kommunicera 

jämfört med svenska IT-tekniker. Chef D menar att IT-ingenjörer är ganska likformade 

eftersom de har samma utbildning och genuina intresse. Detta försvårar ofta 

kommunikationen med omgivningen. Därför kan både språket och IT-området upplevas 

som komplex och svåruppfattat av icke tekniska människor.   

En ytterligare skillnad som Chef A för fram är att indier är redo att arbeta under dygnets 

alla timmar, det är inte européer. Indier är villiga att gå längre än de 100 procent som 

utlovades och producerar gärna 120 procent för att imponera på den svenska kunden. 

Enligt Chef A är svenska kunder ofta är nöjda med de utlovade 100 procenten och därför 

är de inte villiga att betala för några extra 20 procent. Indier vill behaga, men i 

professionella samarbeten behöver man enligt Chef A inte behaga någon. I Asien finns 

ingen tydlig avgränsning mellan personliga och professionella liv. Det kulturella utbytet i 

offshoring och offshore outsourcing, ger enligt Chef I en stor exponering och möjlighet 

att utveckla både individer och företag. Chef I menar att vi måste lära oss att vara 

toleranta mot varandras kultur. Detta är en möjlighet för länderna att lära sig, förstå och 

förbättra den globala plattformen. Det första steget är att lära sig bli mer tolerant, är enligt 

Chef I genom ett öppet sinne och hjärta.  

Enligt Chef I är svenskar mer fokuserade på arbetet under kontorstiden än en indisk 

anställd. Indien är förmodligen landet med lägst struktur. De har sin egen tid att umgås på 

kontoret. Svenska arbetar mer strukturerat medan indier arbetar mer ostrukturerat, men 

Chef I anser att i båda fall kommer varorna förmodligen att levereras på den intecknade 

dagen. Lees och Khatri (2010) förklarar i sin teori att indiska cheferna anser att det är den 

kulturella klyftan mellan länderna som orsakar att saker och ting tar längre tid att göra i 

Indien. Indiska chefer hänvisar enligt Lees och Khatri (2010) att dessa problem beror på 

att Indien har andra utmaningar såsom bristande infrastruktur, brist på snabba 

reparationer av utrustning och hög sysselsättningsomsättning som samarbetspartern inte 

alltid tycks förstå. 

5.3 SMF 

En generell uppfattning utifrån studien är att det finns en diversitet av företag med skilda 

förmågor, kompetens och uppsättningar av IT- funktioner och därför kommer varje 
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offshoreprojekt och de fyra grundliga processerna som tidigare beskrevs att se olika ut 

från fall till fall. Denna uppfattning överensstämmer med Mudambi och Venzin (2010) 

och Hutzschenreuter m.fl. (2011) som menar att dessa fenomen är komplexa vilket gör att 

taktiska processer och arbetsmoment kommer att skilja sig åt och därför måste kunden 

studera och anpassa dessa företeelser och förlopp till varje enskild situation och där den 

förekommer. Enligt Rohdes (2004) teori har ofta SMF annorlunda uppsättningar, 

processer och uppgifter att bearbeta än stora företag, vilket troligtvis medför att deras 

former av IT-system skiljer sig åt. Därför menar Rohde (2004) att dessa skillnader 

förmodligen bidrar till att SMF outsourcar andra former av IT-objekt. Chef R upplever 

däremot att företagets storlek inte har någon betydelse vid offshoring, det viktigaste är att 

kunden förstår konceptet av offshoring. Enligt Chef R har ofta större företag en IT-

avdelning med färdiga processer där IT-produkter bearbetas och slutförs. Ofta har mindre 

företag liknade behov, men de saknar egna processer. SMF lämnar istället uppdraget till 

en IT-leverantör som besitter färdigheter och styrsystem för att utföra processer och 

uppfylla projekts krav. Å andra sidan påpekar Chef P att samarbetet med mindre företag 

är mer lättsamt och personligt. Avtalsdiskussionen och kommunikationen med dessa 

företag är ofta mindre krävande och komplexa än stora. 

Eftersom SMF har en annan struktur än stora företag anser Rohde (2004) att dessa företag 

kräver en annan form av outsourcingavtal för att kunna reglera dessa arrangemang. Hon 

föreslår att outsourcing beslut behöver baseras på en mer ad hoc-basis med inslag av 

strategisk flexibilitet snarare än en förutbestämd strategisk plan. Chef M delar en annan 

åsikt och menar att när kunden inte har möjlighet att ta snabbmöten med sina utvecklare 

under utvecklingsarbetet, behöver parterna hitta andra arbetssätt för att få flyt i 

utveckling- och arbetsprocessen. Chef M anser därför att denna samarbetsform kräver 

mer struktur och kommunikation, vilket gör det svårt att arbeta adhoc eftersom 

involverade projektdeltagare måste arbeta strukturerat med tydliga mål, tidsgränser och 

kvalitetssäkringar.  

Många indier som arbetar med Européer förlägger ofta arbetstiden senare på dagen för att 

anpassa den indiska verksamheten så att den tidsmässigt kommer närmare Europa. Enligt 

Chef X är indier ambitiösa, flexibla och fokuserade på sitt jobb. De är alerta och har en 

bra inställning genom att ständigt vara på tårna, för dem är arbetet viktigt. KonQ 

framhåller att team i mindre företag ofta arbetar bättre tillsammans än i stora företag. 

Fördelen med små företag är att de är mer snabbfotade och de anställda har ofta 

egenskapen att vilja arbeta bredare. Variation i arbetet gör att SMF ofta har en lägre 

personalomsättning än stora.  Enligt Chef M är offshore outsourcing mest fördelaktigt för 

småföretagare, eftersom dessa bolag kan få specialiserad IT-kompetens i Indien som ger 

dem bättre utveckling. 

5.4 Relation/ledarskap/kommunikation 

Offshoring handlar givetvis om att tjäna pengar, men en relation som inte ger något värde 

är enligt Chef I inte värt att behålla. För att bevara en hållbar relation med en kund menar 

Chef I att leverantören behöver upprätthålla och utforska relationen för att skapa värde. 

När ett samarbete börjar generera värde kommer parterna enligt Chef I att vara angelägna 

att utforska och expandera denna nya arena. Etik innebär att ge värde, genom ansvar och 
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etiska handlingar kan parterna vårda och upprätthålla ett partnerskap där båda parterna får 

utrymme att utvecklas och blomstra. Detta kan jämföras med Ledingham och Bruning 

(2001) teori som betonar att grunden för relationens existens är att det existerar en 

ömsesidig fördel. Om enbart en organisations behov tillgodoses existerar det ingen 

relation. Heide (2011) bekräftar också detta synsätt och menar att relationer uppstår 

genom ett ömsesidigt beroende av varandra för att kunna uppnå gemensamma mål, 

effektivare tillverkning av produkter och högre vinst, m.m. Heide (2011) menar att 

utmärkande drag för relationer är att de är dynamiska och förändras kontinuerligt. I varje 

relation existerar det enligt Heide (2011) implicita kontrakt som reglerar relationen och 

bestämmer vem som ansvarar för vad. AnsX markerar att mänskliga relationer och 

förståelsen mellan människor är två egenskaper som kräver kännedom av varandra. Detta 

innebär att parterna behöver ha regelbundna kommunikativa utbyten. Kommunikativ 

satsning kan leda dem till bättre kommunikation och bättre relationer. Enligt AnsX 

behöver samarbetspartners alltid arbeta med mänskliga relationer, man kan inte lämna en 

partner och tro att relationen ska förbli statisk. Lees och Khatri (2010) påtalar att 

människor behöver känna sig bekväma med varandra, därför är förtroende en viktig 

egenskap för att skapa ett framgångsrikt samarbete mellan människorna, utan tillit är det 

enligt svårt att uppnå framgångsrika samarbeten. Lees och Khatri (2010) antyder liksom 

AnsX att kommunikationen är viktig och anser att det ofta är brist på tydlig 

kommunikation som orsakar kostsamma misstag när det gäller de grundläggande 

funktionerna och ett väl fungerande samarbete.   

 

Att driva offshoring och offshore outsourcingprojekt kräver enligt Chef M förmågan att 

lösa problem. Chef M menar att fokus på dokumentation och informationsflöde gör att 

ledaren kan skapa tydliga kommunikativa kanaler som hjälper till att upprätthålla 

projektets utveckling samt sprida information till andra deltagare i projektet. Även Chef I 

anser att det är viktigt med öppen kommunikation för att hålla involverade parter 

välinformerade. Chef M betonar att en projektledare måste ha förståelse av ländernas 

dynamik. Anledningen till att företag misslyckas med offshoring beror enligt Chef M på 

att ledaren saknar den specifika förmågan av att vara mångkulturell och anpassningsbar. 

Att vissa projekt lyckas beror enligt Chef R på att det finns personer som är engagerade, 

lyhörda och har förmågan att utföra saker. Chef R påpekar att en viktig 

ledarskapsegenskap i outsourcing är att hitta personer som besitter teknik och 

management, koden handlar om att få rätt person på rätt plats. Enligt Chef I definierar 

ledaren företaget och ledarskap handlar om att ha bra människor omkring sig. Om ledaren 

agerar fel kan detta enligt Chef M påverka hela projektet negativt. Organisatoriska 

kontraster mellan ländernas företag gör att offshoring och offshore outsourcing och dess 

ledarskap blir svårare att hantera. Kommunikation har enligt Heide, m.fl. (2005) alltid 

varit av betydelse för ledarskapet, men dagens organisationer förutsätter en ny form av 

ledarskap där kommunikationen blir både viktigare och svårare.  Liksom respondenterna 

delar Erikson (2011) samma uppfattning och menar att kommunikationsprocessen bygger 

på trovärdighet där kommunikation är ett viktigt ledningsinstrument som innebär att man 

tillför människor ökad kunskap, för att öka deras motivation eller förändra attityder och 

beteenden. 

Nio av studiens respondenter är eniga om att det största problemet med denna 

samarbetsform är kommunikationen vid specifikationen och hur kunden ska tydliggöra 
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kommunikationen i dessa processer. Enligt Chef R är det kommunikationen vid den 

tekniska beskrivningen av problemet som parterna upplever som mest komplicerat. Chef 

M menar att kunden måste vara duktig på att förklara vad problemet är, de kan inte säga 

att något inte fungerar, de måste tydligt framföra vad det är som inte fungerar. Det är 

först när kunden kan definiera problemet som parterna kan föra en gemensam diskussion 

och komma fram till en lösning. Enligt Karlöf (2006) måste huvudsyftet med 

kommunikation vara att förklara varför och inte bara vad. Förmågan att kunna förklara 

orsaken i ett sammanhang är avgörande för förståelsen. Chef A menar att offshore 

outsourcing handlar om en inlärningskurva. Enligt Kirkegaards (2005) innebär en 

inlärningskurva ofta att de första offshorestegen inte alltid kommer att gå helt rätt. Lees 

och Khatri (2010) framhäver att kommunikationen om hur man överför IT-teknik och 

processer inom en kultur kan vara komplicerat vid offshoring. Att kunna förmedla samma 

information till två olika kulturer kan ofta vara förenat med dyrbara förseningar och fel. 

Därför antyder Lees och Khatri (2010) att det är lämpligt att utforma en 

kommunikationsstrategi tillsammans med de indiska medarbetarna, i god tid redan innan 

samarbetet påbörjas. Chef A antyder att det är först när parterna lärt sig hur de ska arbetar 

med varandra som dessa kommunikationsproblem kommer att minska. Enligt Chef M har 

organisationerna inte förändras speciellt mycket vid offshoring, det är sättet att 

kommunicera som förändrats. Chef M menar att numera har kunderna blivit bättre på att 

tydligare kommunicera, dokumentera och använda olika kommunikationsmedel eftersom 

de inte förlitar sig på att den andre partnern har förstått vad som förmedlats. De lär sig att 

bli övertydlig och antar inte längre sådan som de tog förgivet i Sverige.  
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6 Slutsats och diskussion 

I detta kapitel kommer vi att framföra vår slutsats genom att återkoppla resultatet av 

analysen till vårt syfte för att förstå och belysa vikten av kommunikation samt lyfta fram 

vilka kommunikativa utmaningar som sker vid offshoring och offshore outsourcing. Samt 

diskutera vilka fortsatta forskningsfrågor som bör behandlas vidare. 

 

Offshore outsourcing handlar om medvetna beslut, vilket innebär att kunden tänkt 

igenom vad beslutet innebär och vilka konsekvenser det kan ha på verksamheten. Om 

parterna förstår innebörden om vad samarbetet har för betyder för dem själva kan de 

också få en förståelse om vilken betydelse det har för andra. Medvetenhet handlar om att 

förstå vad som rör sig i samtiden och förmåga att avgöra vad som är rätt handling och vad 

som gör en handling värdefull. England (2002) förklarar att det är genom etisk förståelse 

som handlingar blir värdefulla. Denna förståelse får man genom att fråga sig varför man 

handlar på vissa sätt och inte på andra. För att samhället ska fortleva och fungera anser 

England (2002) att företag bör skapa en ”win-win” situation. Detta kan åstadkommas 

genom en transformationsprocess som sker på ett individuellt plan. Denna process 

innebär att varje individ vänder sig inåt och ta ansvar för sig själv och samhället i stort. 

Denna insats kan hjälpa företag att ta fram vårt ”inre ledarskap” där de medvetet ansvarar 

för varje unik situation genom insikten om ett högre syfte. 

Offshoring och offshore outsourcing är en affärsstrategi som innefattar styrning och 

processer. Eftersom IT-branschen är en kunskapsindustri är det omöjligt för en person att 

inneha all kunskap. I dessa projekt är det därför viktigt med en organisatorisk styrning 

där ledaren ger flera medarbetare befogenhet att ansvara för projektets välmående och 

kommunikativa informationsflöde. För att åstadkomma detta måste ledaren ha djup 

förståelse och engagemang för att utveckla processer, kommunikativa kanaler samt 

förmåga att rekrytera rätt kompetens. För att tillämpa och få processerna på plats krävs ett 

ledarskap som förstår kulturella, relationella och kommunikativa olikheter. Ofta går 

ledarskap och kommunikation hand i hand. I offshoring och offshore outsourcing är 

kommunikation ett ovärderligt verktyg för ledaren för att kunna hantera, balansera och 

sammanfoga alla beståndsdelarna som denna samarbetsform består av. Det krävs att 

ledaren tar hänsyn till alla delar eftersom de tillsammans skapar en helhet. Att många 

företag misslyckas beror enligt vår uppfattning på att företag plockar ut och fokuserar på 

bara ett fåtal delar som till exempel kostnadsbesparing m.m. Vi tror att det blir svårt att 

lyckas om man som företag inte tar sig tid att uppmärksamma, behandla och ge värde till 

alla aspekter i detta koncept som exempelvis vad, hur och varför de ska offshorar samt 

förstå processerna och vad de innefattar. Ofta är det svårt för en person att klara av detta, 

därför är det viktigt att involvera flera kunniga och kompetenta personer som hjälps åt att 

utvärdera varje del för att sedan gemensamt kunna förena och synkronisera dessa delar 

till en överskådlig helhet. 

Varje företag är unikt, de har sina färdigheter, kunskaper och behov. För att kunna välja 

rätt leverantör måste kundföretaget veta sina egna behov och kunna kommunicera dessa 

så att leverantören förstår vad det är för värde som de ska leverera till kunden. Offshoring 

ska inte ses som ”offloading”, det vill säga, det handlar inte om att skjuta undan problem 

till andra, istället handlar det om att båda parterna måste ansvara för att alla processer 
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faller på plats. I detta arrangemang måste kunden visa lika stor delaktighet och engagerad 

som de förväntar sig av levrantören. Vid offshoring och offshore outsourcing kommer de 

kulturella skillnaderna alltid att finnas. Det tar lite tid att få synergieffekter. För att lära 

känna och förstå varandras sätt att arbeta och fungera behövs en kontinuerlig 

kommunikation där båda parterna visar transparens och öppenhet genom att tydlig lyfta 

fram problem, behov och förväntningar. För att kommunikationen i detta skede ska ske 

friktionsfritt behöver båda parterna veta vem de ska kommunicera med. Genom tydliga 

roller och kommunikationskanaler skapas ett informationsflöde, när alla deltagare i 

projektet förstår och vet vad de ska göra kan en genuin samverkan börja fungera. När 

dessa synergieffekter är i balans kommer de kulturella skillnaderna att minska. 

I vår studie har vi uppfattat att indiska företag kommer till Sverige eftersom de har insett 

behovet och betydelsen av kommunikativ förståelse vid integration av internationellt 

samarbete. Vid personliga besök får de en förståelse över vilka kulturella beteenden och 

kontingenser det finns i svensk företagskultur. Genom att se hur svenskar arbetar, agerar 

och hanterar vardagliga situationer och sätt att kommunicera får det indiska företaget 

klarhet hur ett svenskt företag reagerar om det exempelvis sker leveransförseningar, 

oväntade kontraktavbrott eller felaktiga leveranser. I detta utbyte får de också kännedom 

om vilka medel, metoder och processer som kunden använder vid offshore outsourcing 

samt hur kunden väljer lämplig leverantör. Denna förståelse gör att parterna kommer 

närmare varandra, vilket ger relationen större transparens. En öppen relation understödjer 

kommunikationen samt leverantörens förmåga att avläsa kundens förväntningar och tolka 

outtalade aspekter som inte går att tyda i den tekniska specifikationen.  

För att hantera kommunikationen i en problemsituation handlar det om att förstå vad det 

är som orsakat problemet. I denna samarbetsform har båda parterna en stor inverkan på 

varandra. För att utvecklas och nå nya nivåer av framgång bör parterna inte fokusera på 

individuella egenskaper utan koncentrera sig på kommunikationen för att förstå och bli 

förstådd i den kontext de befinner sig i. I en professionell miljö är intresset främst 

kommunikation, men för att utveckla relationen handlar det också om att förstå varandras 

sammanhang och gemensamma intensioner. Kunskap om individers intentioner kan ha en 

central roll för att förstå partnerns vilja att utföra en framtida handling. I detta partnerskap 

kan företagen inte göra några grova antagande genom förutfattade meningar, utan det 

handlar om en skicklighet att känna in och förstå både uttalade och outtalade signaler för 

att kunna justera och synkronisera utvecklingen av leverans så att den överensstämmer 

med de förväntningar, behov och krav som parterna kommit överens om.     

I denna samarbetsform krävs ett mångkulturellt synsätt och samarbetstekniker där man 

förstår och accepterar skillnaderna som en del av projektet. Vid en internationell 

samverkan är ett skickligt ledarskap centralt, ledaren bör ha en förmåga att se ländernas 

olikheter som positiva komplement och omvandla dessa skillnader till styrkor som ger 

värde och unika innovativa möjligheter till projektet.  För att överbrygga kommunikativa 

och kulturella skillnader kräver offshoring och offshore outsourcing ett gediget ledarskap 

med kommunikativa förmågor för att skapa en långsiktig och ömsesidig relation. 

Ledarskapet kan variera och formas beroende på ledarens förmåga att uppfatta, hantera 

och förstå situationer, organisationens mognad och utvecklingen av organisationens 

mission och vision. Det är svårt att definiera vad som är rätt strategier för att utveckla 
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företagets vision och leda ett team. Ledarens främsta syfte är att uppnå organisationens 

mål och förstå medlemmarnas behov i sin helhet. Ledaren har ett ansvar att skapa balans 

mellan explicit och implicit kommunikation. Därför måste ledaren ha förståelse och 

flexibilitet att hanterar olika situationer och processer för att sedan tydligt och klart 

definiera vad som ska utföras.  

Nycklarna i en relation handlar om egenskapen att förstå varandras olikheter och brister 

genom att ha en gemensam vilja att hitta nya vägar och möjligheter att förbättra och 

effektivisera arbetsprocesserna i den operativa verksamheten. Genom att acceptera 

varandras olikheter och utnyttja dem som komplement kan en ny förståelse skapas som 

ger parterna nya perspektiv och möjlighet till ett framgångsrikt samarbete. Det handlar 

om att våga lyfta fram de glapp som uppstår på grund av skilda synsätt och bearbeta 

dessa kontinuerligt genom att se olikheterna parallellt utifrån sig själv och på så vis öka 

förståelsen om den andra partens perspektiv. Detta tillvägagångssätt kan föda fram ett 

nytt sätt att tänka. Om individer inte ser skilda kontraster och situationer som ett problem 

utan se dem för vad de är och agerar utifrån samförstånd och samtycke som gynnar båda 

parterna kan detta resultera i en långvarig affärsrelation.  

Som företag är det viktigt att reflektera vilka explicita och implicita budskap, värderingar 

och signaler de sänder ut till samarbetspartnern. I detta samarbetsprojekt är det företagets 

utvalda representanter som förmedlar organisationens mål och visioner. Därför är det 

viktigt att välja rätt kommunikatörer med rätt kompetenser som har förmågan att 

kommunicera med varje person på olika nivåer och förmedla viktig och lämplig 

information om processerna så att alla förstår vad som gäller. Kommunikation är ett 

betydelsefullt medel för att kunna nå det slutgiltiga målet, men det är först när 

kommunikationen integreras med handlingar som förtroende skapas. Bra kommunikation 

tillsammans med goda gärningar och ansvar genererar värde. Att kombinera dessa 

egenskaper kräver ett unikt ledarskap. Som ledare handlar det om att utveckla och lyfta 

fram andra människor, genom ett stort engagemang och kommunikativa förmågor som 

berör, inspirerar, motiverar och engagerar andra på ett djupgående plan. Engagemang 

skapar ansvar, som generera näring och förtroende till relationen. När ett förtroende har 

etablerats försvinner ofta tvivel och osäkerhet. I denna formation av tillit vågar parterna 

till fullo träda in i samarbetet och kommunikationen får ett ökat flöde. En lyckad 

transformationsprocess öppnar nya möjligheter och dynamiska effekter som resulterar i 

en genuin, aktiv och långvarig trogen relation. 

 

6.1 Studiens bidrag 

I vår slutsats har vi sett att det finns en bristande kommunikation i processer, kulturella 

synsätt, relationer och ledarskap i denna samarbetsform. Bristerna uppstår mycket på 

grund av att det saknas en grundläggande förståelse av offshoring och offshore 

outsourcing processerna samt förmåga att kunna integrera dessa i en miljö där företagens 

synsätt och tillvägagångssätt skiljer sig åt. I vår studie har vi tydligt belyst dessa brister 

och utmaningar, vi har även lyft fram vikten av kommunikation i alla dessa skeden för att 

företagen ska kunna uppnå en ”win-win” i denna form av partnerskap. Efter att vi har 

utforskat teorin och studerat dessa fenomen genom empiriska studier har vi kommit fram 



 

- 73 - 

till att frågan handlar inte om hur duktiga ledare är på att följa trender och åstadkomma 

saker och ting på egen hand. Istället handlar det om att dela med sig av kunskap och 

kompetens samt applicera dessa där dem behövs. På så sätt genereras värde på ett 

kollektivt sätt så att saker och ting kan fortleva på sikt. Genom denna studie har vi 

upptäckt att denna integration handla om både mjuka och hårda värden, där mjuka värden 

bör få en gedigen plats eftersom det är mänskliga aspekter allt handlar om. Det är en 

människa som ger värde till en annan människa genom handlingar och samlevnad.  

 

6.2 Framtida forskning 

I den framtida forskningen bör man lägga vikt på mjuka värden i form av att se olikheter, 

attityder och beteenden i relationer samt förstå människor motivation och engagemang 

genom en kollektiv anda. I detta fall behöver man förstå vad som motiverar människor i 

andra kulturer och delar av världen. Att kommunicera med människor är en skicklighet 

och denna aspekt är viktig att lyfta fram i detta sammanhang Vi upplever att dessa 

aspekter saknas i den tidigare forskningen och behöver utforskas på ett djupare plan så att 

offshoring och offshore outsourcing kan lyftas upp på en ny nivå. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Vilken position har du i företaget?  

Hur länge har du arbetat i Indien eller med verksamhet i Indien?  

Vilken typ av verksamhet bedriver ni i Indien, offshoring eller offshore outsourcing?  

När etablerade ni verksamheten i Indien?  

Varför etablerades verksamheten i Indien?  

Hur förberedde verksamheten sitt samarbete med Indien?  

 

Kultur 

Vad var de första synliga skillnaderna du uppmärksammade? 

Finns det några ”osynliga” skillnader som uppdagats under tidens gång? 

Vilka kulturella skillnader har störst påverkan på samarbetet? 

Hur yttrar dessa skillnader? 

Hur väl förberedd var du på de kulturella skillnaderna mellan länderna innan du började 

samarbetet med den indiska verksamheten?  

Vilka uppfattningar hade du om den indiska kulturen innan du började detta samarbete? 

Har bilden av Indien förändrats under den tid du varit där och i så fall på vilket sätt?  

Kommunikation 

Hur uppfattar du svensk kommunikation? 

Hur uppfattar du indisk kommunikation? 

Vilka anser du vara de största kommunikativa skillnaderna? 

Hur yttrar de sig? 

Har du upplevt problem som uppstått på grund av kommunikativa missförstånd? 

Hur hanteras kommunikativa problem? 

Anpassar du ditt språk när du kommunicerar med chefer, och teammedlemmar i Indien? 

Vilka kommunikativa förmågor anser du vara viktiga i denna samarbetsform? 

Relation 

Hur är din relation till indiska ledare? 

Hur är din relation till de anställda i Indien? 

Skiljer sig din relation till över - underordnad olika, och iså fall på vilket sätt? 

Hur tror du indiska ledare ser på relationen till svenska företag och dess ledare och 

teammedlemmar? 

Hur var relationen med det indiska företaget när du började i verksamheten? 

Har relationen förändrats under tid, och på vilket sätt? 

Vad gör du och det svenska företaget för att förbättra relationen? 

Märker du om det indiska företaget gör ansträngningar för att förbättra relationen, och på 

vilket sätt märker du detta? 

Vid integrering av verksamheterna 

Hur påverkar samarbetet med Indien den interna verksamheten? 
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Vad har det skett för förändring i den interna verksamheten sedan samarbetet med Indien 

började? 

Hur har de anställda i den interna verksamheten upplevt denna förändring? 

Hur sker samordningen av den interna och externa verksamheten? 

Har den interna kommunikationen påverkats av samarbetet med Indien? 

Vilka kommunikativa egenskaper är viktiga i den interna verksamheten? 

Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med det indiska samarbetet? 

Finns det några förbättringar som du vill uppnå i samarbetet med Indien (intern/externt)? 

Har du några förslag om hur dessa förbättringar kan ske? 

 

Ledarskap 

Vad har en ledaren i offshoring och offshore outsourcing för roll? 

Vilka ledaregenskaper anser du vara viktiga i denna samarbetsform? 
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Bilaga 2 

Intervjurespondenterna i den empiriska insamlingen  

Svenska kundföretaget Resource Point 

 
Chef D är delägare i Resource Point och arbetar som manager för marknadsföringen. 

(2012-05-28) 

 

Chef M är delägare och startade Resource Points offshore verksamhet år 2000. (2012-06-

12) 

Chef R är ansvarig för Business Development, det vill säga affärsutvecklingen och 

offshore verksamheten. (2012-06-01) 

AnsX arbetar som IT-tekniker. (2012-04-25) 

 

Indiska leverantörföretaget Travencore Analytic 

Chef A arbetar som manager för Travencore Analytics med inriktning på offshore-

utvecklingen. (2012-05-20) 

Chef I är Vd och ansvarig för Travencores offshoringverksamhet i Europa och Sverige. 

(2012-06-11) 

 

ProX arbetar som programmerare i Travencore och är en hardcore programmerare som 

leder team och offshoreprojekt. (2012-06-05) 

 

Volvo IT 

Chef X har varit med från starten av Volvo IT:s uppbyggnad i Indien och ansvarar för 

den globala funktionen ADT (Application Devleopment Techniques). (2012-05-01) 

 

Pulsen Production 

Chef P är VD för Pulsen Production. (2012-05-18) 

KonQ är konsult i Pulsen och säljer ut tjänster och IT-lösningar till andra företag och 

ansvarig för rekryteringen inom företaget. (2012-05-16) 

Företag X 

Chef K är kommunikationschef i ett transportföretag med internationella samarbeten. 

(2012-04-28) 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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