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Sammanfattning

Med dagens ökande globalisering och ökande konkurrens på marknaderna söker bolag

efter nya vägar för att minimera sina kostnader. På senare år har outsourcingen till

Indien ökat markant. Detta då landet erbjuder en stor mängd välutbildad personal till

relativt låga kostnader.

Syftet med denna studie är att redogöra för vilka eventuella risker som uppkommer i

och med outsourcing till Indien. Dessutom ämnar studien utreda om den riskhantering

som sker är rationell både med utgångspunkt i den finansiella riskhanteringsteorin och

ur ett aktieägarperspektiv.

Studien kan klassificeras som en kvalitativ fallstudie. Den empiriska information som

samlats in har utförts via intervjuer. De respondenter som valts har olika erfarenhet av

outsourcing. Den insamlade empirin har analyserats genom användande och

jämförande med modern finansiell riskhanteringsteori.

Slutsatserna med uppsatsen är att de finns betydliga risker som måste beaktas i och

med en outsourcingprocess. Ytterligare kan det sägas att den riskhantering som sker

stämmer väl överens med de teorier som finns inom ämnet. Huruvida den

riskhantering som sker är rationell utifrån ett aktieägarvärde är mer tvetydig. Ur en

rent finansiell riskhanteringsteori är den inte helt rationell. Men den riskhantering som

sker är rationell utifrån det perspektiv att den säkerställer de positiva effekterna som

outsourcingen vill uppnå. Detta leder till att det ändå i slutändan påverkar bolagets

värde på ett positivt sätt vilket gynnar aktieägarna.
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1 Inledning

I detta inledande kapitel kommer en bakgrund till det valda ämnet att presenteras

samt problematiseras. Detta har gjorts för att öka läsarens medvetenhet om

relevansen i det valda ämnet. Denna diskussion mynnar sedan ut i ett syfte och

problemfrågeställningar. Vidare presenteras uppsatsen avgränsningar, målgrupp

samt disposition.

1.1 Bakgrund

I dagens konkurrensutsatta globala marknad blir det viktigare för företag att vara

innovativa vad det gäller kostnadsminimering. I jakten på minskade kostnader och

därigenom ökad konkurrenskraft har företag i större utsträckning valt att outsourca

delar av verksamheten till låglöneländer.1 Detta innebär för företag att de lämnar en

relativt välkänd marknad med kända risker och möter en ny marknad med nya

förutsättningar. Nya förutsättningar innebär även okända risker som företaget måste

vara uppmärksamma på. Risker är alltid förknippat med kostnader, dessa kostnader

består både av händelser som leder till förluster för företagen och kostnader som är

förknippade med hanteringen av riskerna2.

Multinationella företag har under årtionden outsourcat delar av verksamheten till olika

länder och under senare år har Indien i allt större utsträckning, särskilt inom IT, blivit

en av de självklara kandidaterna för outsourcing.3 Indien har tidigare lidit av en starkt

reglerad marknad vilket har försvårat för utländska företag att förlägga delar av dess

verksamhet i landet. Det fanns bland annat omfattande regler för den privata industrin

som innefattade tillstånd för att tillverka nya produkter och även för att utöka

produktion av befintliga produkter. Dessa regleringar ledde till en extrem byråkrati

vilket kraftigt hämmade Indiens ekonomiska utveckling. Nya reformer för att främja

tillväxten i Indien inleddes under slutet av 1980-talet utav Rajiv Gandhis regering.

Dessa reformer har bland annat lett till mindre strikta importregler, sänkta tullar,

privatisering av statliga företag samt underlättat för utländska företag att slå sig in på

1 Weidenbaum, 2005
2 Harrington & Niehaus, 1999 s. 22-23
3 Sharma et al. 2005
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den Indiska marknaden. Reformerna ledde till att tillväxten ökade från 2,5 till 9

procent för att sedan stabilisera sig på ungefär 6 procent.4

IT och outsourcingindustrin i Indien motsvara idag ungefär 5 procent av landets BNP.

Denna siffra förutspås till 2010 växa till 7 procent och till 2015 växa ytterligare till

10-12 procent. 5 En marknadsundersökning utförd av Merrill Lynch riktad till

informationschefer på amerikanska företag visar att 70 procent av dessa outsourcade

mindre än 5 procent till Indien. Samtidigt hävdade hela 70 procent att de tänkt utöka

outsourcingen i Indien till ungefär 15 procent. Detta sammantaget visar på att

outsourcingindustrin är en av de framtida tillväxtdrivarna för Indiens ekonomi.6

1.2 Problemdiskussion

Snabbare teknologisk utveckling och en ökad global konkurrens berör i allt högre

grad även svenska företag. Outsourcing har därför i en ökande utsträckning kommit

på tapeten inom svenska företag. Svenska företag ligger i dagsläget långt framme vad

det gäller outsourcing av IT men är fortfarande långt efter de nordiska grannländerna

vad det gäller outsourcing i stort. En undersökning utförd av Accenture visar på att

svenska chefer tror på en kraftig tillväxt av outsourcing i svenska företag.7 Allt fler

internationella företag outsourcar samt utökar outsourcingen av IT till Indien. Ett

bevis för detta är att den indiska IT-branschen växer med 25 procent om året.8

Bland annat det faktum att Indien ligger i ett område som är omringat av

konfliktdrabbade länder och att den indiska kontinenten är känslig för bland annat

översvämningar, torka och jordbävningar gör att riskerna i förhållande till Sverige är

av annan art.9 I en studie av amerikanska bolags outsourcingarrangemang avslutades

ungefär hälften i förtid av en rad olika anledningar var av vissa härrör från dessa

risker. Denna studie visar även på vissa mer specifika risker i Indien rörande

opålitliga leverantörer, hög personalomsättning, bristande kompetens samt bristfällig

4 Ståhl. 2003 s. 44
5 Sandén, 2006
6 Sharma et al. 2005
7 http://www.accenture.com
8 http://www.nyteknik.se/
9 Anand Kumar & Newport, 2005
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infrastruktur. 10 Dessa problem samt kostnad för att hantera dem kan leda till att den

kostnadsbesparing man i ursprungsläget räknat med uteblir.

Riskerna med outsourcing kan innebära att företagen inte bara går miste om den

beräknade kostnadsbesparingen utan även gör stora förluster. Därför bör riskhantering

vara ett väsentligt inslag i genomförandet av outsourcing. Riskhanteringen kan bland

annat röra sig om att se på outsourcingen utifrån ett portföljperspektiv.

Portföljperspektivet innebär en diversifiering av de länder och platser ett företag väljer

att outsourca till. Diversifieringen görs med utgångspunkt i att riskerna ej korrelerar

med varandra.11

1.3 Syfte

Syftet med vår studie är att utifrån modern riskhanteringsteori analysera och diskutera

riskerna och riskhanteringen vid outsourcing av IT-relaterad verksamhet till Indien.

Ytterligare avser vi att diskutera hur dessa risker och riskhanteringen påverkar

aktieägarvärdet.

1.4 Frågeställningar

 Vilka risker kan identifieras som de mest framträdande i och med IT-

outsourcing till Indien?

 Bedrivs rationell riskhantering utifrån modern riskhanteringsteori?

 Bedrivs rationell riskhantering utifrån ett aktieägarperspektiv?

1.5 Avgränsning

Uppsatsen kommer att behandla de risker som uppkommer och riskhanteringsmetoder

som används när företag förlägger delar av sin verksamhet till Indien. För att göra

problemet mer hanterbart kommer studien riktas in på IT-relaterad verksamhet.

10 Weidenbaum, 2005
11 Vestring et al., 2005
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1.6 Definition av Outsourcing

Outsourcing är när ett bolag anlitar en annan part för att utföra en

verksamhet som tidigare utförts internt. Den vanligaste anledningen till att

outsourcing sker är med syftet att sänka sina kostnader.12

1.7 Målgrupp

Denna uppsats riktar sig främst mot studenter i ekonomi och andra som är intresserade

av riskhantering kopplat till outsourcing till Indien. Den kan även läsas mer generellt

om man är intresserad av outsourcing eller eventuellt affärsverksamhet i Indien.

1.8 Disposition

I det inledande kapitlet har en bakgrund samt problemdiskussion presenterats, detta

har sedan mynnat ut i ett syfte och problemfrågor. I det andra kapitlet redovisas

studiens metod, vilken även kommer att granskas kritiskt i detta kapitel. Tredje

kapitlet är mest tänkt som ett informationskapitel för de läsare som vill ha ytterligare

förkunskaper om outsourcing och/eller Indien. De tre nästföljande kapitlen behandlar

teorin som använts i uppsatsen, dessa tre kapitel behandlar risk, aktieägarvärde och

riskhantering. Kapitel 7 behandlar resultat som redovisats i tidigare studier. Detta

kapitel följs av ett empirikapitel där resultatet från det empiriska arbetet redovisas.

Sedan med stöd av teorin analyseras det empiriska resultatet i kapitel 9 för att sedan

komma fram till slutsatser i kapitel 10.

12 Aubert et al. 2001
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2 Metod

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens genomförande. Dessutom

innehåller kapitlet en kritisk diskussion om eventuella brister i den valda metoden.

Diskussionen har valts att begränsas till det som är relevant för studiens

genomförande och resultat.

2.1 Vetenskapliga studier

En vetenskaplig studie består av tre hörnstenar som skall uppfyllas, dessa är saklighet,

objektivitet och balans. Sakligheten syftar på att den fakta och de uppgifter som

uppsatsen grundar sig på skall vara sanna och korrekta. Det är med andra ord viktigt

att författarna tar insamling samt verifiering av data på största allvar. Studien skall

även vara objektiv vilket ofta kan vara svårt att helt uppnå. En människa kännetecknas

oftast av olika grader av fördomsfullhet och kan ha problem att hålla sig objektiv till

studien. Subjektiviteten och fördomsfullheten kan ofta vara svår att själv upptäcka.

Denna brist kan minskas genom att till exempel belysa problemet från olika vinklar.

Objektiviteten innebär också att den som utför studien måste ifrågasätta huruvida dess

källor är vinklade åt något håll. Exempelvis bör författarens ursprung samt i vilket

syfte rapporten skrivits utredas. Både saklighet och objektivitet bidrar till balansen i

uppsatsen. Det är för balansen även viktigt att rätt fakta tas upp i uppsatsen samt att

utrymmet viss fakta får är baserat på dess väsentlighet för ämnet ifråga.13

För att minska de trovärdighetsbrister som diskuterats ovan har vi noggrant analyserat

vilka incitament författare och de intervjuade personerna kan ha när de delger oss

information om ämnet. Om vi har ansett att incitamenten har minskat trovärdigheten

har vi inte använt detta material eller lämnat notiser om det i uppsatsen. Vidare har vi

försökt att välja intervjukandidater med olika erfarenheter av outsourcing till Indien

för att få en så mångfasciterad och objektiv bild som möjligt av ämnet. För att minska

vår egen subjektivitet och fördomsfullhet har vi tillskansat oss så mycket information

som möjligt om ämnet. Vi har under uppsatsens gång på så sätt märkt hur vår bild av

problematiken ständigt förändrats mot en förhoppningsvis mer och mer sann bild.

13 Ejvegård, 2003 s. 17-20
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Vid författandet av en uppsats är det viktigt att den metod som valts anges då denna

kommer att sätta sin prägel på studien samt påverka resultatet. För att styrka

vetenskapligheten skall det även förtydligas hur den valda metoden tillämpats.

Metoden kan dock sedan alterneras på olika sätt.14 Ett medvetet val har gjorts att

försöka begränsa diskussionen i metodavsnittet angående uppsatsens vetenskapliga

ansats och vår syn på kunskap och vetenskap. Anledningen till detta är att vi anser att

denna diskussion inte tillför uppsatsen något avgörande.

Insamlingen av informationen som ingår i studien har skett i enlighet med en

kvalitativ metod. Kännetecken för kvalitativa studier är att utredaren försöker få insikt

i hur andra människor upplever sin omgivning. Det kan även förtydligas i att en

renodlad kvalitativ undersökning inte beskriver hur det är utan hur det uppfattas vara,

detta till skillnad från en kvantitativ studie som oftast svarar på frågor som ”hur

mycket” och ”hur många”.15

Inom forskning finns det allmänt två olika angreppssätt för att komma fram till

resultat. Den ena av dessa är deduktion vilket fungerar på sådant sätt att utifrån teorin

formas hypoteser som sedan testas mot verkligheten. Dessa ska sedan genom logiska

resonemang leda fram till eventuella resultat. Den induktiva ansatsen bygger på

iakttagelser av verkligheten som tolkas och generaliseras för att sedan leda fram till

teorier och modeller. Via en hypotetisk-deduktiv metod går det att kombinera dessa

två ansatser. En deduktiv slutsats kommer fram till ett resultat om verkligheten som

sedan prövas empiriskt. Oftast ställs de deduktiva resultaten upp som hypoteser för att

undersöka huruvida empirin stödjer eller förkastar resultaten.16

14 Ejvegård, 2003 s. 31
15 Hartman, 2004 s 273
16 Wiedersheim & Eriksson, 1991 s 201
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Figur 2-1 Induktion kontra deduktion17

Trots att denna studie inte har för avsikt att bilda nyskapande teorier kan arbetssättet

mest liknas med en induktiv ansats. Vårt arbetsförfarande kan nämligen beskrivas

med att genom stöd av bakomliggande teori studera verkligheten för att sedan försöka

generalisera dessa observationer.

2.2 Fallstudien

En fallstudie avser en undersökning som i detalj och i flera dimensioner studerar ett

eller flera fall.18 Syftet med en fallstudie är att använda en del av ett stort förlopp och

med denna del beskriva verkligheten 19. Ett annat avseende som måste tas hänsyn till

är om studien skall vara en ögonblicksstudie eller en tidsstudie. I flertalet fall är det,

beroende på syftet, tillräckligt med en ögonblicksstudie. Det kan dock sägas att för en

mer fullständig förståelse för ett ämne brukar tidsstudier vara det bättre alternativet.20

I fallet med denna studie handlar det om ett fåtal fall som används för att försöka

beskriva den verklighet som existerar.

Fallstudier kan i sin tur delas upp i flera olika kategorier, dessa är explorativa,

teoriutvecklande, teoriprövande och beskrivande.21 En viktig fråga som uppstår vid

en fallstudie är hur många fall och hur valet av fall skall ske, antalet fall blir ofta en

17 Egen bearbetning av Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 s 221
18 Lundahl & Skärvad. 1999 s. 187
19 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991 s. 33
20 Lundahl & Skärvad, 1999 s. 191
21 Lundahl & Skärvad, 1999 s. 187
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avvägningsfråga mellan eftersökt bredd och djup i studien. Att endast inkludera ett

fall ger bäst förutsättningar för en djup och detaljrik studie, risken finns dock att

studien blir alltför situationsspecifik. Det största kriteriet vid val av ett eller flera fall

är representativiteten. Vid val av flera fall kan transparensen minska. Det ska

uppmärksammas att det finns en skillnad mellan vad som är teoriskt önskvärt och

praktiskt genomförbart. Val av fall och antal fall blir därför ofta en avvägning mellan

dessa två.22

Denna studie kanske inte fullt ut uppfyller samtliga krav för en fallstudie, detta mest

med tanke på tidslängden. Detta till trots har uppsatsen enligt författarna tillräckliga

inslag av fallstudie för att kunna klassificeras som en sådan. Att placera denna uppsats

i någon specifik kategori för en fallstudie är svårt då den kommer att innefatta flera av

de kategorier en fallstudie kan delas upp i. Att identifiera de risker som är förknippade

med outsourcing till Indien och hur dessa hanteras kan ses som en explorativ del men

även till viss del beskrivande. Jämförelsen huruvida riskhanteringen sker i enlighet

med modern riskhanteringsteori är som det låter till stor del jämförande.

Enligt Lundhal & Skärvad borde denna studie klassas som en överblicksstudie, detta

då det ej varit möjligt att under än längre tidsperiod kunnat bedriva studien23.

2.3 Genomförande av studien

I denna studie har ett flertal olika källor använts. Inom begreppet källa skiljer

författaren på primär- och sekundärkällor, där skillnaden är forskarens närhet till

källan. En källa som inte är insamlad av forskaren själv samt inte är en

förstahandsrapportering är en sekundärkälla.24

2.3.1 Sekundärdata

De inledande kapitlen av uppsatsen är främst uppbyggda av sekundära källor. Allmänt

om ämnet risk och riskhantering finns det mycket tryckt litteratur, i denna studie har

främst i grunden väl beprövad teori använts. Data om de direkta kopplingarna mellan

risker och riskhantering gällande outsourcing är inte speciellt utvecklad, här har därför

främst vetenskapliga artiklar använts. Det måste dock framhållas att trots att den

22 Lundahl & Skärvad, 1999 s. 192
23 Lundhal & Skärvad, 1999
24 Patel & Davidsson, 1994
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specifika kopplingen mellan riskhantering och outsourcing är sällsynt så baseras ändå

resonemanget i artiklarna på erkända teorier. De artiklar som använts i studien är från

så kallade vetenskapliga tidskrifter och databaser vilket torde vara tillräckligt för att

användas som underlag för forskning. Även till utvalda delar av empirin har

vetenskapliga artiklar använts. I de fall då data hämtats från Internet har stora erkända

organisationer använts som källa.

2.3.2 Primärdata

Data som använts till empirin i denna studie har till stor del bestått av intervjuer.

Intervjuer är förknippade med vissa specifika egenskaper som påverkar en studie.

Eftersom intervjuer bidragit till en så stor del av empirin i uppsatsen kommer detta

diskuteras grundligt i nästföljande avsnitt i metoden. Ett alternativ till intervju hade

varit att använda sig av enkäter för att få mer djup i det insamlade empiriska

materialet. Ett problem som dock då hade behövts hanteras är svårigheten att

lokalisera respondenter med tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att bidra till en

för uppsatsen värdefull data. Alternativet valdes bort då det enligt författarna skulle ha

varit alltför tidskrävande att finna rätt respondenter i den utsträckning som en

enkätundersökning kräver.

2.3.3 Intervjuer

Datainsamlingen vid en intervju sker genom att ställa frågor alternativt föra en dialog

med en respondent. Insamlande av information genom intervjuer är en vanlig och ofta

nödvändig metod i en kvalitativ studie.25

Intervjuer kan delas upp i två huvudtyper utifrån graden av standardisering i intervjun.

Vid standardiserande intervjuer följs strikt en intervjumall där frågor och ordning på

frågor är fastställda i förväg. Vid en icke-standardiserad intervju kan intervjuaren fritt

välja ordningsföljd på frågorna. Den sistnämnda huvudtypen gör intervjun mer

flexibel och tillåter en anpassning till situation och respondent. Viktigt att tänka på är

att de frågor som ställs skall generera den information som behövs. 26 Ofta kan

forskaren inte definitivt säga att en intervju är det ena eller det andra, det rör sig då

om en så kallad semistandardiserad intervju. Vid genomförandet av en

25 Ejvegård, 2003 s. 115
26 Ejvegård, 2003 s. 115
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semistandardiserade intervjuer är frågorna på förhand bestämda, men de som håller i

intervjun försöker samtidigt följa upp vissa svar genom att till exempel be

respondenten att utveckla vissa resonemang eller berätta mer om ett visst ämne. En

standardiserad intervju underlättar arbetet med att kvantifiera informationen. Detta

försvåras vid en semistandardiserad intervju, däremot blir ofta svaren utförligare och

mer nyanserade vid denna typ av utfrågningar. Här återfinns en trade-off effekt som

intervjuarna måste ta hänsyn till vid val av intervjumetod. Standardiserade frågor

lämpar sig bäst när det gäller insamling av hårda data som till exempel,

försäljningsvolymer och marknadsandelar och så vidare. När det gäller mjukare data

som en persons bedömning av en situation, föreställningar samt motiv som ligger

bakom en viss åtgärd är ostandardiserade frågor att föredra. Ostandardiserade

intervjuer är därför vanligt förekommande i kvalitativa undersökningar.27

Intervjuer kan alternativt delas in i graden av frihet som ges till respondenten.

Intervjuerna delas då upp i strukturerade och fria intervjuer, där respondenten vid fria

intervjuer enbart kan välja mellan ett visst antal svarsalternativ som på förhand

fastställts. Vid fria intervjuer kan respondenten helt fritt formulera sina svar. Bägge

alternativ är informationsorienterade, skillnaden är att den fria intervjun även är

personorienterad. I en personorienterad intervju används dialogutvecklande frågor,

alltså frågor som uppmanar respondenten till att utveckla sina svar.28 Vi har valt ett

semistandardiserat (personorienterat) sätt att bedriva intervjuerna på. Detta på grund

av möjligheten att på så sätt kunna finna nya spännande vinklar samt att få ett större

djup i empirin utan för den delen missa möjligheten att kvantifiera viss del av

insamlad data.

2.3.4 Genomförande av intervjuerna

Intervjumallarna som använts har skapats utifrån de kunskaper som författarna erhållit

främst från sekundärkällor men även efter nya kunskaper som tillförts via tidigare

intervjuer under arbetets gång. Mallarna har även anpassats efter vilken respondent

som intervjuats främst då med avseende på respondenternas olika expertis inom

studiens områden. Intervjuerna som valts att göras kan likställas med

semistandardiserade fria intervjuer. Stommen har för alla intervjuer varit densamma

27 Ejvegård, 2003 s. 116
28 Ejvegård, 2003 s. 116
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men har utvecklats olika beroende på vem som har intervjuats. Respondenterna har

även ombetts utveckla vissa resonemang och har inte begränsats till vissa fastställa

svarsalternativ.

De flesta intervjuer som gjorts har skett på plats hos respondenterna, detta främst för

respondenternas bekvämlighet. En av intervjuerna gjordes även per telefon.

Intervjuerna har med respondenternas godkännande spelats in på band och har sedan

transkriberats. Detta har gjorts för att först och främst underlätta det intervjuarnas

möjlighet att fokusera på vad respondenten svarar och på så sätt kunna ställa

följdfrågor. Inspelningen ökar utöver detta även möjligheten att säkerställa riktigheten

av den information som samlats in. Under själva intervjun har ansvaret delats upp

mellan intervjuarna, en person har haft ansvaret för att ställa frågor från

intervjumallen och den andra har mer koncentrerat sig på att ställa följdfrågor.

Respondenterna har även erbjudits att ta del av intervjun i nedskriven form och

kommentera den för att på så sätt ytterligare öka på validiteten av informationen.

2.3.5 Val av respondenter

Då den huvudsakliga empirin i denna studie kommer från intervjuer är det av stor

betydelse att de respondenter som valt ut kan ge en tillförlitlig bild av ämnet. Till

denna studie har vi valt att intervjua respondenter med olika expertis för att belysa

problemet från flera olika infallsvinklar. Vi har valt att anonymisera alla respondenter

och kommer istället utförligt beskriva dem i stycket nedan.

Den respondent som inledde våra intervjuer, respondent 6, arbetar som

Indienanalytiker och har vid flera tillfällen förekommit i svensk media som

Indienexpert. Personen i fråga har många års erfarenhet av Indien och kunde bidra

med en övergripande bild av Indiens politiska, ekonomiska och miljömässiga situation

samt en inblick i Indiens företagsklimat. Vidare kunde han placera Indien i relation till

dess konkurrenter inom outsourcing. Respondent 1 arbetar som vice president på en

internationellt välkänd konsultfirma. Verksamhetsområdet inom vilket han arbetar

erbjuder företag globala outsourcingslösningar. Under vårt besök på den

internationella konsultfirma som vi precis refererat till intervjuade vi även nästa

respondent, respondent 3, denne arbetar som riskmanager och deltar bland annat i

outsourcinguppdrag i Indien. Vidare intervjuade vi en anställd på en stor svensk
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telecomkoncern, respondent 4. Denna respondent har många års erfarenhet av att

driva projekt i Indien. Respondent 2 härrör också han från en av de största

internationella konsultfirmorna. Denna konsultfirma är en konkurrent till den vi

hänvisat till tidigare i stycket. Respondent 2 arbetar som Nordisk Försäljningschef

emot konsultbyråns outsourcingdel och har därmed stor erfarenhet av outsourcing

bland annat till Indien. Slutligen intervjuade vi respondent 5 som är verksam som

biträdande professor på ett av sveriges största universitet. Denne forskar för

närvarande om risker och riskhantering inom outsourcing till Indien.

2.4 Kritisk granskning

Vid kritisk granskning av vetenskapliga studier relateras denna ofta till tre välkända

begrepp, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.29 Nedan följer en kort diskussion

kring dessa begrepps applicerbarhet på denna studie. Slutligen återfinns även en

kritisk granskning av intervjuförfarandet.

2.4.1 Validitet och reliabilitet

Validitet kan delas upp i inre och yttre validitet. Den inre validiteten beror på vad

mätinstrumentet är tänkt att mäta och vad det egentligen mäter. Den yttre validiteten

beror på det mätvärde som erhålls och dess relation till verkligheten. Den yttre

validiteten är oberoende av den inre validiteten och kan enbart bedömas efter hur det

empiriska materialet samlats in och ser ut.30 För att höja validiteten i en uppsats kan

triangulering användas, det vill säga att flera källor används för att ytterligare

säkerställa riktigheten i det insamlade materialet.31 Vi har i denna studie valt att

intervjua ett flertal personer med olika roller inom outsourcing samt med olika

erfarenheter av Indien som land. Data har även samlats in från tidigare tryckta studier,

detta för att säkerställa det insamlade materialet. Intervjuerna har likaså konfirmerats

av respondenterna.

Validiteten är det viktigaste kravet att uppfylla i en studie. Mäter studien inte det den

ska mäta spelar det nämligen ingen roll huruvida mätningen sker på ett bra sätt.

Reliabilitet avser att mätinstrumentet skall ge tillförlitliga och stabila utslag. För att en

29 Kvale, 1996
30 Wiedersheim & Eriksson, 1991 s. 38
31 Stake, 1995
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studie skall uppnå hög reliabilitet skall resultatet vara oberoende av forskaren.32 Ett

problem som uppstår i kvalitativa studier är att undersökaren själv är

mätinstrumentet.33 I kvalitativa studier är det omöjligt för forskaren att helt och hållet

distansera sig från studieobjektet.34 Då denna studie är av kvalitativ art inser forskarna

att fullständig objektivitet är omöjligt att uppnå. Men genom hela studien har detta

funnits med i tanken och forskarna försökt undvika att subjektiva värderingar fått

inslag i arbetet. Detta för att öka trovärdigheten i uppsatsen och uppnå den reliabilitet

som krävs för en studie som denna.

2.4.2 Generaliserbarhet

Vilka slutsatser som kan dras från en fallstudie är oftast en kontroversiell fråga. Vissa

anser att en fallstudies resultat på sin höjd kan fungera som en förstudie för att bilda

hypoteser. Ur ett rent statiskts synsätt går det inte att generalisera en fallstudie för att

gälla en population.35 Det går dock att göra en analytisk generalisering av resultaten

från en fallstudie vilket innebär att resultaten kan användas till att skapa teorier, se

mönster och utnyttja tidigare teorier som referenspunkt.36

Denna uppsats är avgränsad till outsourcing till Indien. Resultaten bör dock kunna

användas i snarlika studier då diskussionen som förs i uppsatsen torde vara snarlik

andra outsourcing processer eller affärer som bedrivs i Indien.

2.4.3 Kritik mot intervjuförfarandet

Val av intervjuobjekt sker som alltid efter mallen att först identifiera möjliga

kandidater. Sedan följer den mer komplicerade delen, att få rätt kandidater att avsätta

tid för uppsatsen och intervjun. En ekonomisk aspekt i intervjuförfarandet återfinns

även då studenter oftast själva bekostar samtliga resor. Därmed finns det alltid en risk

att studien inte uppfyller krav på tillräckligt antal intervjuobjekt och vilka

intervjuobjekt som bör ingå i studien. Detta har författarna insett och därför försökt,

med de befintliga intervjuer som valts, hitta ett brett spektrum av personer inom det

32 Wiedersheim & Eriksson, 1991 s. 40
33 Kvale, 1996
34 Casell & Symon, 1995
35 Ejvegård, 2003 s. 194
36 Yin, 1989
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valda ämnet. Detta för att trots eventuell brist i kvantitativ av antal intervjuobjekt ändå

på bästa sätt täcka in forskningsområdet.
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3 Indien och Outsourcing

Detta kapitel kan ses som en ytterligare utveckling av det inledande kapitlet. Kapitlet

vänder sig främst till de läsare som känner att de behöver ytterligare förklaring av

outsourcing och till de läsare som vill ha grundläggande information om Indien.

3.1 Indien kortfattat

Indien som land är svårt att beskriva då det är oerhört stort till ytan, folkrikt och

diversifierat. Enligt Förenta Nationernas statistikdivision ligger landets invånarantal

runt ungefär 1,1 Mdr37. Denna siffra är inte helt tillförlitlig då det finns allvarliga

brister i folkbokföringen. Till ytan motsvarar Indien ungefär hela Västeuropa

exklusive brittiska öarna. I västvärlden tror man ofta att Indien är mer enhetligt än vad

det i själva verket är. I landet talas det ungefär 200 språk, grundlagen erkänner 18

officiella språk med hindi som det enskilt största vilket talas av omkring 400 miljoner

Indier. Engelskan är inte ett officiellt språk men används ofta som det inom den

Indiska förvaltningen. Likaså vid privatskolor, universitet och forskningscentra

används som regel engelskan. Skillnaderna mellan de olika folkgrupperna är lika stora

som mellan länderna i Europa och historiskt sett har det funnits en ganska stark

vikänsla bland de olika folkgrupperna i Indien. Det finns även stora skillnader i

levnadsstandard bland Indiens befolkning. Det går att finna allt från små byar som

livnär sig på primitivt jordbruk till mångmiljonstäder med en ökande medelklass. Folk

försörjer sig med allt från traditionella hantverkarjobb som krukmakare och

mattvävare till jobb inom bilindustrin, rymdforskningscentran och högteknologiska

elektronikindustrin.38

Ett stort och diversifierat land som Indien har även de flesta religioner representerade

bland befolkningen. Hinduismen är den dominerande och religionen innefattar 82

procent av befolkningen det vill säga runt 900 miljoner människor. Islam är den näst

största religionen med 12 procent av befolkningen. Även fast hinduismen är den

absolut största religionen kan det vara stora populationer som utövar de andra

religionerna på grund av Indiens befolkningsmängd.39 Kastsystemet är alltid aktuellt

37 http://unstats.un.org
38 Ståhl, 2005 s 1-4
39 Kobayashi-Hillary, 2004 s. 8
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när Indien diskuteras, i dagens Indien finns det lagar som förbjuder diskrimination på

grund av kast men systemet är ändå märkbart i den Indiska kulturen. Mest tydligt är

kastsystemet på landsbygden i motsats till storstäderna där det sakta men säkert

suddas ut. Detta främst genom att folk flyttar in till städerna från samtliga kaster och

företagen anställer folk på meriter och inte på grund av kasttillhörighet. Det skall

kommas ihåg att kastsystemet inte bara är av ondo utan att det för många människor

bidrar till trygghet både socialt och känslomässigt.40

Indien är enligt västerländskt mått en demokratisk stat, landet har ett av folket valt

parlament som i sin tur utser regeringen. Även de olika delstaterna har sina egna

delstatsparlament, valen hålls vart femte år i löpande valperioder, det vill säga att

valen i delstatsparlamenten inte sker samtidigt som centralparlamentet och även

oberoende av de andra delstaterna. Det finns även ett självständigt domstolsväsende

och fri press som under senare år blivit allt mer aktiv och frispråkig. Valdeltagandet är

fortfarande lågt i landet runt 52 till 64 procent, men stiger sakta men säkert.41

3.2 Outsourcing

Flertalet av de större europeiska företagen är under stor press att till företagen addera

värde. För att möta kravet på värdeökning börjar fler och fler företagsledare fästa

blicken mot outsourcing.42 Vad är då anledningen till att så många företag är frestade

att outsourca vissa delar av verksamheten? En anledning är att det ger en direkt

tillgång till en ny marknad. Vilket kan vara särskilt intressant på den asiatiska

marknaden då tillväxten är väldigt hög till skillnad från den europeiska stagnerande

fasmarknaden. 43 I Indien är lönekostnaden ungefär en fjärdedel av den i

Storbritannien och den i Spanien är ungefär den halva. Med hänseende till detta är det

inte svårt att räkna ut att kostnadsbesparing är en av de främsta anledningarna för

offshore outsourcing.44 Vi definierar offshore outsourcing med outsourcing till ett

låglöneland.

40 Ståhl, 2005 s 74-77
41 Ståhl, 2005 s. 42
42 Quelin & Duhamel, 2003
43 Weidenbaum, 2005
44 Cap Gemini 2005
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Det finns vissa bevis som tyder på att outsourcing har en positiv effekt på

marknadsvärdet. Anledningen till detta torde vara att outsourcing associeras med

kostnadsreduktion och att företaget kommer att kunna binda mindre kapital. Men

samtidigt måste outsourcingsprojektet både addera värde för slutkunden och för

företaget till exempel genom att verkligen reducera kostnader och förbättra

produktiviteten. Möjligheten för outsourcing att bidra med detta är något som måste

analyseras.45

3.3 Former av outsourcing

3.3.1 Direkt outsourcing

Direkt outsourcing är det vanligaste typen av outsourcing. I dessa fall sköter den

köpande parten själv sköter kontakten med outsourcingleverantören. Riktigt stora

organisationer med ett stort och brett försörjningsbehov av IT väljer ofta denna

lösning. Många av dessa väljer även att använda sig av flera leverantörer för att på

detta sätt diversifiera riskerna och få tillgång till relevant kompetens. 46

3.3.2 Outsourcing via tredje part

Outsourcing via tredje part är en populär form av outsourcing vilket innebär att det

finns en mellanhand lokaliserad i kundens land. Det är mot denna part som kunden

sedan skriver avtal med och sköter affärerna och processerna mot. Tredje parten i sin

tur sköter det merparten av arbetat emot outsourcingleverantören. Outsourcing via en

tredje part anses säkrare än direkt outsourcing eftersom kunden har en garant för att

tjänsterna blir utförda. Den tredje parten kan även reducera kulturella och språkliga

risker. 47

3.3.3 Body shopping

Body shopping i samband med outsourcing innebär att organisationer hyr ut den egna

personalen till en låg kostnad. Den uthyrda personalen befinner sig då i kundernas

land och är en företeelse som ökat under de sista åren. Bodyshopping möjliggör även

45 Quelin & Duhamel, 2003
46 Lindell & Safiyari, 2005
47 Lindell & Safiyari, 2005
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för mindre kunder att anlita leverantörer eftersom kontrakts- och etablerings-

kostnaderna minskar.48

3.4 Indien och IT-outsourcing

Som tidigare nämnts är Indien ett populärt land för outsourcing, det råder även en

ganska hård konkurrens mellan de så kallade outsourcingländerna. När McKinsey &

Co. jämför olika outsourcing länder använder dem sig av två huvudsakliga

attraktionsområden, attraktionskraften hos folket och plats. När det gäller att mäta

attraktionskraften hos folket tittar dem främst på storleken och utbildningsnivå på den

arbetsföra befolkningen, lönekostnader och språkkunskaper. Attraktionsvärdet av

platsen beror på den lokala regeringen och landets infrastruktur, det vill säga vägar,

telekommunikation, elförsörjning, politisk stabilitet och det allmänna

företagsklimatet.49

Indien producerar varje år 2,1 miljoner nyutexaminerade studenter, dessa har oftast

goda språkkunskaper och är villiga att arbeta hårt. Detta ger Indien en väldigt stor

talangpool till en rimlig kostnad för företagen att rekrytera ifrån. Detta är självklart en

av de största anledningarna för att Indien även i fortsättningen kommer vara ett

eftertraktat land för outsourcing. Det pågår även samarbetsprojekt mellan staten och

näringslivet som knyter samman universitet och de stora teknologiparkerna, vilket

förhoppningsvis kommer att producera kvalificerade studenter som kan driva på

utvecklingen inom Indiens IT-industri. En av dessa nya organisationer är IIITB

(Indian Institute of Information Technology, Bangalore).50

Indiens regering har deklarerat att dem ser IT som en av landets framtidsbranscher,

för att stödja detta sker det intensivt arbete med att förbättra infrastrukturen i landet.

Ett av de största problemområdena har tidigare varit tillförlitligheten av

elförsörjningen, detta har förbättrats markant under den senaste tiden. De flesta IT

centrum har egna reservkraftverk och generatorer som garanterar att ersätta

elförsörjningen till 100 procent vid elavbrott. Även privatisering av eldistributionen i

vissa delstater har lett till färre elavbrott. Likaså telekommunikation har till viss del

48 Lindell & Safiyari, 2005
49 Kobayashi-Hillary, 2004, s. 136
50 Kobayashi-Hillary, 2004 s. 139
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privatiserats och förbättrats betydligt, telekommunikation marknaden är samtidigt

inne i ett kraftigt tillväxtskede. Kvaliteten inom framförallt softwareindustrin har ökat

markant och är idag i en klass för sig även i en global konkurrens. Företag som

erbjuder IT-tjänster rangordnas ofta efter CMM modellen, (Capability Maturity

Model), skalan sträcker sig från ett till fem, där fem är högsta betyg. Indien hade juni

2002 åttiofem företag med betyget fem vilket inget annat land i världen är i närheten

av.51

”Companies come to India for the cost, but stay for the quality.”52

Konsultfirman Gartner gjorde år 2003 en studie över tio olika länder för att jämföra

olika faktorer som påverkar ett lands attraktivitet som destination för outsourcing.

Studien visade på att Indien var det land som sammantaget alla faktorer var det mest

attraktiva landet för outsourcing. Trots att Irland vid första anblicken ser bättre ut blir

Indien ett bättre alternativ då kostnaden är betydligt lägre.53
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support E G G F VG VG P F F P Poor

Labour Pool E G G F G G F G G VG F

Infrastructure F VG VG F VG VG F F P P Fair

Education
system VG VG VG G VG VG G G F VG G

Cost E F F VG G F VG G VG E Good

Political
stability F P P F G E VG G F F VG

Cultural
compatability F VG VG E E E VG VG VG G Very Good

Data/IP
security G VG VG G E E F F F P E

Overall
climate VG F F F G G F F P F Excellent

Tabell 3-1 Gartner Country Ratings54

51 Kobayashi-Hillary, 2004, s. 137-138
52 Pramod Basin, President GE Capital India, s 138
53 Kobayashi-Hillary, 2004, s. 141
54 Kobayashi-Hillary, 2004 s. 141
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4 Risk

I detta avsnitt presenteras risk ur ett ekonomiskt och finansiellt teoretiskt perspektiv.

Syftet med detta är att redogöra för de grundläggande begreppen för risk.

Risk och riskhantering är en viktig beståndsdel i forskning inom en rad olika områden,

bland annat inom medicin, försäkringar, management och ingenjörskonst. Varje

område justerar riskbegreppet och riskhanteringsmetoderna för att på bästa sätt

relatera dem till dess analyser. Av denna anledning så har olika perspektiv av risk och

riskhantering utvecklats i de olika forskningsområdena.

4.1 Risk som begrepp

Risk uppkommer när det är omöjligt att med säkerhet förutspå en viss framtida

händelse 55 . Nationalencyklopedin definierar ordet risk som ”möjlighet att något

oönskat skall inträffa”.56 Detta sätt att se på risk är förenligt med managementteorin

där risk är det samma som icke önskvärda utfall som representerar ett hot mot en

organisations kapital. Om risk ses ur detta perspektiv kan risken hanteras via

försäkringar, för att på så sätt kompensera organisationen för förluster. En annan

metod att hantera förluster ur denna synvinkel är genom en beredskapsplan för hur ett

oönskat utfall hanteras. Inom vissa forskningsområden ligger fokus på sannolikheten

för ett utfall istället för att enbart fokusera på det negativa utfallet. Medicin är ett

sådant område där fokus till exempel ligger på sannolikheten för en hjärtattack.

Anledningen är att ett negativt utfall i många fall är döden, vilket därmed blir ett

oåterkalleligt utfall varpå det vore lönlöst att fokusera på utfallet. Oddsen att en viss

händelse inträffar är här nyckeln och data används för att avgöra vad som kan påverka

dessa sannolikheter. Detta sätt att se på risk återfinns även inom till exempel

livförsäkring57

I finansiell teori ses risk som variationen kring ett visst förväntat värde. Risk kan med

andra ord inom finansiell teori både vara positiva och negativa utfall. Riskens

uppåtpotential är något ytterst vitalt inom den finansiella teorin. Storleken på

55 Harrington & Niehaus, 1999 s.3
56 www.ne.se
57 Aubert et al. 2001
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variationen på resultaten, vare sig positiva eller negativa, är här måttet på risk.

Variationen kring det förväntade värdet beskrivs ofta med hjälp av

standardavvikelser.58 Inom finans är avkastningen en minst lika viktig del som risken.

Avkastningen betalar för risken i någon mån. En portföljförvaltare kan exponera sig

mot mer risk ju högre avkastning han förväntas erhålla. Med andra ord kommer en

portföljförvaltare sträva efter att hålla sig utmed den så kallade effektiva fronten. Att

portföljen ligger utmed den effektiva fronten innebär att den representerar den högsta

förväntade avkastningen för en given nivå risk och den lägsta nivån risk vid en given

avkastning.59 Detta åstadkommes bland annat genom diversifiering av portföljen. För

ett företags aktieägare återfinns risken i företagets kassaflödens variabilitet. Om

kassaflödena kraftigt berörs påverkas företagets möjligheter att förvekliga strategiska,

finansiella och operationella mål vilket i sin tur påverkar hela företagets värde.60

Inom området skadeförsäkran ses risk ur perspektivet förväntad förlust. Risk i dessa

kretsar ses som ett verk av två funktioner; en förlustfunktion och en

sannolikhetsfunktion.61

   nnn lossllossPRisk 

Formel 4-1 Förväntad förlust 62

Risk består med andra ord i en sannolikhetsfunktion  nlossP som visar sannolikheten

att förlusten kommer inträffa och en förlustfunktion  nlossl vars syfte är att belysa

hur allvarlig inverkan förlusten skulle ha för företaget.63 Detta sätt att se på risk är

även förenligt med riskhanteringen rörande IT-outsourcing. Visserligen byts vissa

termer ut men innebörden är ungefär den samma. Utsatthet för risk  RE definieras

här som summan av sannolikheten för oönskade utfall   iUOP och förlusten till

följd av det oönskade utfallet   iUOL .64
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58 Harrington & Niehaus, 1999 s. 3
59 Aubert et al. 2001
60 Harrington & Niehaus, 1999 s. 17
61 Harland et al. 2002
62 Harland et al. 2002
63 Harland et al. 2002
64 Aubert, 2001
65 Aubert, 2001
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att av fördelningen av alla möjliga utfall som

kan förknippas med ett outsourcingprojekt ingår i dessa sammanhang enbart den

negativa sidan av utfallen i definitionen risk. Den främsta anledningen till detta anses

vara ledande personers tendens att med en överoptimism ingå outsourcingkontrakt.

Många ingår kontrakten baserat på en analys av ett bästa scenario vilket innebär att

enbart de negativa utfallen förblir oförutsägbara. Detta kan ses som en anledning till

att det med jämna mellanrum rapporteras om besvikelser rörande outsourcingprojekt.

66

Det är inte så att en viss situation endast kan innehålla ett oönskat utfall, utan är ofta

förknippat med en rad oönskade utfall. Det kan bland annat röra sig om brister i

prestanda inom IT-systemen, dolda kostnader samt förlust av innovationskapacitet.67

Förlusten som härleds till ett visst oönskat utfall kan uppskattas antingen via

kvantitativ analys, till exempel genom att analysera den monetära inverkan av ett visst

negativt utfall, eller via en kvalitativ utvärdering av utfallens inverkan på

organisationen. I en kvalitativ utvärdering kan skalor för att utvärdera vikten och

effekten av ett visst oönskat utfall med fördel användas.68

Även om det i vissa situationer är möjligt att utröna förekomsten av en viss oönskad

företeelse utifrån historisk data så är många områden förenade med en svårighet och

ibland omöjlighet att utifrån historisk data bilda sig en uppfattning av sannolikheten

att en viss händelse inträffar.69

66 Aubert, 2001
67 Lauer, 1996
68 Aubert, 2001
69 Aubert, 2001
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5 Aktieägarvärde

I detta avsnitt redovisas den grundläggande teorierna och mått som påverkar ett

bolags aktieägarvärde.

5.1 Grundläggande modell

Värde i aktiesammanhang handlar på gott och ont om vad folk är beredda att betala

för aktien. Det vill säga att skapa värde är att öka beloppet en investerare skulle vara

beredd att betala för aktien, det motsatta är att förstöra värden. Anledningen till att

aktieägarvärde är så viktigt i dagens samhälle är att företag konkurrerar med varandra

om kapital. Bolag som skapar värden har betydligt lättar för att attrahera kapital.

Dessa företag erhåller på så sätt fördelar vid till exempel nyinvesteringar eller vid

förvärv av andra bolag. Därför är det vitalt för bolag att skapa värde åt sina

aktieägare.70 För att avgöra hur stort aktieägarvärdet är bestäms värdet på hela bolaget.

Från företagsvärdet subtraheras sedan företagets skulder. Företagsvärdet bestäms ofta

genom att analysera företagets framtida kassflöden. Värdering enligt

kassaflödesmodellen bygger på sambandet mellan en tillgångs värde och dess

förmåga att i framtiden genera ett förväntat riskjusterat kassaflöde. Värdet på

företaget bestäms genom att dividera de framtida kassaflödena med företagets

kapitalkostnad. Blacks modell nedan visar vad som bestämmer detta pris.71 De tre

viktigaste faktorerna för denna modell är tillväxt, avkastning och risk.72

70 Landelius & Treffner, 1998 s.18
71 Black et al. 1998 s. 48
72 Landelius & Treffner, 1998 s.48
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Figur 5-1 Aktieägarvärde73

5.1.1 Tillväxt och avkastning

Tillväxten påverkas av tre värdedrivare; omsättningstillväxt, investeringar i

rörelsekapital och anläggningstillgångar. Kassaflödesmodeller fokuserar mest på

tillväxten i omsättning. En ökad omsättning leder oftast till ett ökat behov av

investeringar vilket minskar kassaflödena till bolaget. Investeringar i

anläggningstillgångar motverkar kassaflödena på kort sikt men långsiktigt är de

viktiga för bolagets tillväxt. 74 Avkastningen drivs av vinstmarginalen samt

skattesatsen, viktigast av dessa är självklart vinstmarginalen. Vinstmarginalen är

resultatet före ränteposter, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

5.1.2 Risk

Den sista av de tre faktorerna är risk som med utgångspunkt i kapitalkostnaden har

stor inverkan på aktieägarvärdet. 75 Den kapitalkostnad som kassaflödena vanligast

diskonteras med är WACC:en. WACC står för ”Weighted average cost of capital”

och är en sammanvägning av ersättning till långivarna och ersättning till aktieägarna,

med andra ord den totala ersättningen till företagets ägare.76

73 Landelius & Treffner, 1998 s 47
74 Black et al. 1998 s. 48
75 Landelius & Treffner, 1998 s 50
76 Fredriksen, 2005, s. 116
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Kostnaden för eget kapital i ett bolag är densamma som den förväntade avkastningen.

För en enskild aktie används ofta Capital Asset Pricing Model, CAPM. För att kunna

räkna fram kostnaden för eget kapital med hjälp av CAPM krävs tre variabler; den

riskfria räntan, marknadsavkastningen samt bolagets betavärde. 78 Något som bör

noteras innan vidare fördjupning i CAPM inleds är att den inte försöker göra anspråk

på att beskriva empiriska bevis från de finansiella marknaderna. CAPM vill enbart

visa hur marknaden och investerare utifrån vissa antagande borde agera. De antagande

som CAPM grundar sig på följer nedan;79

 Investerare förväntas handla rationellt

 Investerares förväntningar rörande risk och avkastning är de samma

 Tidshorisonten hos investerarna är densamma

 Investerarna har tillgång till samma information

 In- och utlåningsmöjligheterna är obegränsade

 Inga skatter och transaktionskostnader existerar

 Blankning är möjlig

 Tillgångarna är likvida och tillgångsmassan är konstant

77 Ross et al, 2005
78 Ross et Al, 2005 s. 319 ff.
79 Fredriksen, 2005 s. 48
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Den riskfria räntan som används baseras antingen på korta statsskuldsväxlar eller på

10-åriga statsobligationer. Vilken av dessa som används spelar egentligen inte så stor

roll så länge både riskpremien och den riskfria räntan beräknas konsekvent. Används

10-årig statsobligation som riskfri ränta måste även avkastningen beräknas på aktier

relativt långa statsobligationer. Riskpremien beräknas antingen med hjälp av ett

geometriskt eller aritmetiskt genomsnitt. 81 Riskpremien är den premie som en

investerare kräver för att placera i aktier istället för en riskfri placering.82

CAPM delar upp risken i två grupper, systematisk risk och osystematisk risk. Det som

bestämmer betavärdet är den systematiska risken. Beta uppskattar med andra ord den

extra risk som en aktie bidrar med till en diversifierad portfölj.83

Beta kan sägas beskriva i vilken grad en akties pris varierar gentemot marknaden. Har

aktien ett betavärde på ett kan den sägas samvariera perfekt med marknaden. 84

Betavärdet bestäms vidare av rörelserisken, rörelsens hävstång samt den finansiella

hävstången.85 Rörelserisken är ett bolags förmåga att särskilja sina produkter och

tjänster från övriga bolag på marknaden. Lyckas bolaget få lojala kunder som

oinskränkt väljer deras produkt kan bolaget sänka rörelserisken. En sänkt rörelserisk

leder till ett lägre betavärde. Skillnaden mellan fasta och rörliga kostnader avgör

storleken på rörelsens hävstång. Ett bolag med hög andel fasta kostnader anses ha en

högre hävstång. Hög andel fasta kostnader leder till att vinsterna blir mer volatila

vilket leder till att risken blir högre. Den finansiella hävstången beror på i vilken

80 Ross et al, 2005
81Fredriksen, 2005 s. 69.
82 Landelius & Treffner, 1998 s. 218
83 Fredriksen, 2005 s. 52
84 Fredriksen, 2005 s. 53
85 Ross et Al, 2005, s 326
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utsträckning bolaget finansieras genom skulder. Andelen skulder i ett bolag har en

motsatt effekt på WACC. Primärt så minskar lånat kapital WACC eftersom kostnaden

för lånat kapital alltid är billigare än eget kapital. Men samtidigt ökar risken för

konkurs med ökningen av andelen lån.86

Bolag har historiskt sett fokuserat för mycket på värdedrivarna tillväxt och avkastning

och ofta inte gjort tillräckliga analyser på hur risken påverkar aktiekursen. Analys av

hur mycket de olika värdedrivarna påverkar kursen bör med jämna mellanrum göras i

företaget. Informationen från analyserna bör sedan användas för att försöka röra

värdedrivarna i rätt riktning för att öka aktieägarvärdet.87

För att ytterligare förtydliga riskens inverkan på aktiekursen kan Gordons formel

användas som ett hjälpmedel. Trots att modellen är relativt enkel ger den tydliga

indikationer på vilka faktorer som påverkar aktiekursen. Gordons modell bygger på

ett bolags utdelningar, avkastningskravet samt tillväxttakten. Precis som i CAPM är

risken som förtydligas den icke diversifierbara, det vill säga den systematiska risken

bestämmer avkastningskravet.88
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5.1.3 Systematisk och osystematisk risk

När investerare köper aktier i ett företag eller investerar direkt i företagets egna

kapital blir följden en riskexponering. Denna riskexponering kan vidare delas in i

systematisk och osystematisk risk, alternativt marknadsrisk och företagsspecifik risk.

Den osystematiska risken kan kategoriseras som risk vilken enbart påverkar ett eller

86 Damodaran, 2002 s 853
87 Landelius & Treffner 1998 s. 94
88 Damodaran, 2002 s 323
89 Damodaran 2002 s 323
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ett fåtal företag medan den systematiska risken påverkar hela marknaden och därmed i

princip alla företag. Den osystematiska risken kan elimineras om investerarna håller

en diversifierad portfölj vilket inte är fallet med den systematiska. Eftersom

investerarna själva med ringa medel kan diversifiera bort den osystematiska risken har

denna ingen inverkan på kassaflödets avkastningskrav. Vissa risker kan, beroende på

hur många tillgångar de påverkar, befinna sig i en gråzon mellan systematisk och

osystematisk risk. Består en stor del av marknaden av internationella företag skulle till

exempel en stärkning av den amerikanska dollarn ha en stor inverkan på hela

marknaden vilket skulle innebära att den kategoriseras som en systematisk risk. Om

det omvända däremot gällde skulle den snarare klassas som osystematisk.90

Som regel gillar inte investerare risk med detta sagt skulle slutsatsen kunna dras att

om bolaget minskar sin risk genom diversifiering ökar värdet på bolaget. Detta är inte

helt sant då den enskilde investeraren själv kan minska sin risk genom att diversifiera

genom att köpa andra aktier till sin portfölj. Frågan blir istället vem av bolaget eller

den enskilde aktieägaren som kan diversifiera till lägst kostnad.91

90 Damodaran, 2002, s 66
91 Doherty 2000 s. 193 ff
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6 Riskhantering

I detta avsnitt presenteras riskhantering ur ett ekonomiskt och finansiellt teoretiskt

perspektiv. Syftet med detta är att redogöra för de grundläggande principerna för

riskhantering.

Både för företag och privatpersoner består risk av två komponenter, variabiliteten hos

kassaflödena och storleken hos de potentiella förlusterna. Allt annat lika reducerar

dessa båda komponenter företagsvärdet.92 Målet med riskhantering blir därmed att

reducera de faktorer som har en negativ inverkan på företagsvärdet. Risk i form av

variabilitet innebär rörelser i både positiv och negativ riktning. Detta tillsammans med

kostnaderna för själva riskhanteringen har en vital inverkan på skapandet av en

effektiv riskhantering. En av grundpelarna i den moderna finansiella teorin är att

vinstmaximerande företag ska fatta beslut som verkar för att maximera

aktieägarvärdet. Riskhanteringsbeslut bör därför också den grunda sig i att maximera

företagsvärdet genom att välja en optimal mix av risk och riskhantering.93

6.1 Riskhanteringsmetoder

De metoder som företag använder för att hantera olika typer av risker kan förenklat

delas in i tre olika grupper; förlustkontroll, förlustfinansiering och intern riskreduktion.

Förlustkontroll och intern riskreduktion kan i breda termer sägas involvera beslut ifrån

företagets sida att utifrån målet att öka företagsvärdet investera eller avstå

investeringar. Förlustfinansiering i sin tur kan liknas vid vanliga finansieringsbeslut,

till exempel om en eventuell förlust ska finansieras med hjälp av externt eller internt

kapital.94

6.1.1 Förlustkontroll

Förlustkontroll karaktäriseras av handlingar som har för avsikt att vid ett eventuellt

negativt utfall dämpa den förknippade kostnaden och skadan. Förlustkontroll kan

vidare delas in i två underkategorier nämligen förlustförebyggande och

förlustreducering.

92 Harrington & Niehaus, 1999 s. 17
93 Harrington & Niehaus, 1999 s. 18
94 Harrington & Niehaus, 1999 s. 10
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 Förlustförebyggande: Handlingar vars primära uppgift är att minska

sannolikheten att en viss förlust uppstår.

 Förlustreducering: Handlingar som syftar till att reducera kostnaderna när

förlusten är ett faktum.

Ett exempel på en förlustförebyggande åtgärd är rutinmässiga inspektioner av

flygplan innan start. Kontrollerna bidrar till att minska sannolikheten för en krasch

men har samtidigt ingen inverkan på storleken på förödelsen om en krasch ändå skulle

inträffa. Ett exempel på en åtgärd som istället skulle verka förlustreducerande är att på

arbetsplatsen installera ett sprinklersystem. 95 Förlustreducering kan även bestå av

aktiviteter som minskar effekten av rättsliga tvister till exempel genom medling och

PR-insatser. Det finns ofta inte någon klar gräns mellan förlustreducering och

förlustförebyggande åtgärder. Utan förlustkontrollaktiviteter har en tendens att

påverka både förekomsten och kostnaden av förluster. I extremfallen kan ett projekt

som företaget anser medför en alltför hög risk helt slopas.96

6.1.2 Förlustfinansiering

Även om ett företag genomför en effektiv riskhantering kan det drabbas av förluster

som på något sätt måste finansieras. Förlustfinansiering syftar därmed till olika sätt att

finansiera eller förleda den förlust som ett eventuellt negativt utfall medför. De fyra

främsta kategorierna inom förlustfinansiering är bibehållning, försäkring, hedgning

samt kontraktsenlig överlåtning.97

Bibehållning innebär att företaget behåller skyldigheten att betala för hela eller delar

av förlusten. Betalningen sker antingen via externt eller internt kapital allokerade

medel. När denna strategi är förenad med en formell plan för finansiering kallas den

för självförsäkring. Självförsäkringar är vanligast i små till medelstora företag.98

Vissa risker skulle med en bibehållningsstrategi verka förödande för ett företag. Det

kan i dessa fall vara en idé att förleda delar eller hela förlusten på en extern part, ofta

ett försäkringsbolag. Försäkringsgivaren förbinder sig därmed att täcka delar eller hela

95 Harrington & Niehaus, 1999 s. 10
96 Harrington & Niehaus, 1999 s. 11
97 Harrington & Niehaus, 1999 s. 12
98 Harrington & Niehaus, 1999 s. 12
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förlusten i utbyte mot en premie. Storleken på premien påverkas av sannolikheten att

det negativa utfallet inträffar. En försäkring minskar risken i företaget då

försäkringsbolaget tar på sig hela eller delar av risken. Försäkringsbolaget i sin tur

använder sig av diversifiering av de försäkringskontrakt de säljer och minskar deras

riskexponering på detta sätt.99

För att möjliggöra den tredje kategorin, en hedge, krävs det att företaget investerar i

olika derivata instrument till exempel optioner, swappar eller terminer. Hedging

används främst för att hantera ränterisk, valutarisk och förändrade priser på råvaror.100

Kontraktsenlig överlåtning ger företag en möjlighet att överlåta risk på en extern part.

En till företaget uppdragstagare kan exempelvis tillsammans med företaget ingå ett

kontrakt vilket förpliktar denna part att täcka kostnader som härrör från dennes del i

projektet.101 Kontraktsenlig överlåtelse är en riskhanteringsmetod som flitigt används

i outsourcingsammanhang. Vi kommer av denna anledning gå in djupare på metoden i

senare kapitel.

6.1.3 Intern riskreduktion

Överlåtning av risk på en extern part är inte ett måste för att uppnå en riskreduktion.

Det är även möjligt för företag att reducera risk internt, vanligen med hjälp av

antingen diversifiering eller att investera i information.102 Diversifiering är en av

grundstenarna i modern portföljvalsteori syftar till en större reduktion av risk än av

avkastning. Detta åstadkommes bland annat genom att satsa i olika tillgångsgrupper

samt i aktier tillhörande en rad olika emittenter. En viktig ingrediens i diversifiering är

korrelationen mellan de olika tillgångarnas kassaflöden. Ju mindre kassaflödena

samvarierar desto mer risk reduceras.103Diversifiering i samband med outsourcing kan

i praktiken innebära att företagen förlägger projekt i olika städer, länder eller

världsdelar104. Denna form av diversifiering kommer vi att gå in djupare på i kapitel

sju.

99 Harrington & Niehaus, 1999 s. 12
100 Harrington & Niehaus, 1999 s. 12
101 Harrington och Niehaus, s. 13
102 Harrington och Niehaus, s. 13
103 Brealey & Myers, 2004 s. 166
104 Vestring et al, 2002
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Investering av kapital i information är ett måste för mer exakta prognoser och analyser

rörande risker och dess konsekvenser. Informationen gör det lättare att prognostisera

framtida kassaflöden vilket minskar kassaflödenas variabilitet kring de

prognostiserade kassaflödena. Denna minskade variabilitet underlättar bland annat

användandet av derivat med syfte att minska risken.105

6.2 Riskhanteringsprocessen

Det kan vara svårt att bestämma vilken riskhanteringsmetod som passar företaget och

situationen bäst. Nedan redovisas fem grundläggande steg vars syfte är att underlätta

utformandet av en välanpassad riskhanteringsstrategi..

Identifiera

Det första steget i en riskhanteringsprocess är som oftast att identifiera vilka risker

som kan påverka företagets verksamhet och därmed deras kassaflöden. Identifieringen

kan till exempel uppnås genom att analysera företagets finansiella rapporter, samtal

med chefer på olika nivåer i företaget eller med hjälp av riskkonsulter. 106

Uppskatta frekvens och känslighet

När riskerna väl är uppmärksammade är det idealt om riskhanteraren samlar in

information om sannolikheten för att ett visst scenario inträffar samt vilken inverkan

det skulle få för företaget. Sannolikheten, förväntade förluster samt

standardavvikelsen av förlusterna hjälper sedan riskhanteraren att utvärdera kostnaden

kontra nyttan av en viss riskhanteringsmetod. Riskhanteraren vill med andra ord

undersöka hur en viss riskhanteringsmetod påverkar sannolikhetsfördelningen. 107

Uppskatta sannolikheter samt vilken effekt en viss risk har på outsourcingprojektet

och därmed också företaget är en vital del i riskhanteringen kopplad till outsourcing.

Vi kommer därför att utveckla detta ytterligare i nästföljande kapitel.

Om tillgången till historisk data är ansenlig kan riskhanteraren utifrån denna räkna ut

sannolikheten för att en viss händelse skall inträffa. Finns det inte någon

105 Harrington & Niehaus, 1999 s. 13
106 Harrington & Niehaus, 1999 s. 267ff
107 Harrington & Niehaus, 1999 s. 267ff
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företagsspecifik data att tillgå är nästa steg att använda sig av branschdata eller en väl

underbyggd bedömning av risken. 108

Vid en bedömning av hur stor skada ett visst negativt utfall kan komma att få kan

historisk data vara ett bra hjälpmedel. Riskhanteraren kan med hjälp av historisk data

få fram den genomsnittliga kostnaden för en viss händelse under en viss period. I

vissa fall kan historisk data vara en bristvara varpå lösningen kan vara en

scenarioanalys. Scenarioanalysen kan vara utformad så att effekten av det sämsta,

mest troliga samt bästa scenariot utvärderas.109

Utforma och välja metod

Det naturliga steget efter punkterna ovan är att utveckla samt välja den metod som

riskhanteraren anser passar företaget och de risker de är utsatta för bäst.110 En viktig

aspekt vid val av riskhanteringsmetod är huruvida företaget och aktieägarna gynnas av

hanteringen. En diskussion kring detta kommer att föras senare i kapitlet.

Implementera

Om man på företaget kommit fram till att det är i företaget och aktieägarnas intresse

att riskhantera samt i så fall valt ut specifika metoder återstår nu att implementera

metoderna. 111

Utvärdera

I takt med att omvärlden förändras, förändras också det konkurrensutsatta företagets

verksamhet. Därmed förändras även riskerna som företaget exponeras emot. Att med

jämna mellanrum utvärdera riskhanteringen är därför ett centralt element i en

professionell riskhantering. Utvärderingen kan ske genom att

riskhanteringsmetodernas prestationer och lämplighet testas.112

6.2.1 Kostnaden för risk

För att utvärdera huruvida riskhanteringen är optimalt utifrån ett aktieägarperspektiv

måste hänsyn tas till de kostnaderna som risken och riskhanteringen för med sig.

108 Harrington & Niehaus, 1999 s. 267ff
109 Harrington & Niehaus, 1999 s. 267ff
110 Harrington & Niehaus, 1999 s. 8
111 Harrington & Niehaus, 1999 s. 8
112 Harrington & Niehaus, 1999 s. 8
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Nedan följer en sammanställning av de kostnader som kan härledas till risk och

riskhantering, kostnader som självfallet har en inverkan på företagets kassaflöden.

Vilka typer av riskhanteringskostnader som företaget ställs inför är beroende av den

eller de metoder de väljer.

Förväntad kostnad

Kostnaderna som risken i samband med ett negativt utfall medför, delas in i direkta

och indirekta kostnader. Direkta kostnader inkluderar bland annat kostnad för

ersättning av skadade tillgångar och skadeersättningar till egen personal. Indirekta

kostnader å andra sidan inkluderar till exempel minskade nettovinster eller legala

kostnader som en följd av direkta förluster. Indirekta kostnader kan ofta vara minst

lika stora som de direkta.113

Kostnad i samband med förlustkontroll

Denna komponent består av den kostnad som aktiviteter med syfte är att reducera risk

för med sig. Det kan röra sig om lönekostnader i samband med grundliga riskanalyser

och kostnader som en ökad försiktighet medför. Utöver dessa typer av kostnader

tillkommer kostnader i form av reducerad vinst. 114 Som tidigare nämnts består risk

av en positiv och en negativ sida. Reduceras den negativa risken, reduceras även de

positiva utfallen till viss mån. 115

Kostnad för förlustfinansiering

Kostnad för förlustfinansiering inkluderar bland annat försäkringspremier eller

kostnader som förhandlingar och skapandet av kontrakt och avtal medför. Företag

väljer ibland istället för vanliga försäkringar att själva stå för förlustfinansieringen, för

att på så sätt undvika kostnader i form av försäkringspremier. Istället utsätts de för

kostnader som hantering av reservkapital medför vilket kan röra sig om skatt på

investerat reservkapital samt eventuella alternativkostnader. Alternativkostnaden i

dessa sammanhang är kopplat till eventuella projekt som om inte kapitalet varit

öronmärkt till förlustfinansiering annars hade kunnat finansiera positiva

investeringsmöjligheter. 116

113 Harrington & Niehaus, 1999 s. 22
114 Harrington & Niehaus, 1999 s. 23
115 Harrington & Niehaus, 1999 s. 22
116 Harrington & Niehaus, 1999 s. 23
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Kostnad i samband med intern riskreducering

Kostnad för intern riskhantering inkluderar transaktionskostnader tillhörande

upprättandet av diversifiering samt kostnader för styrningen av diversifierade

aktiviteter. Även kostnader för att ta fram och analysera datamaterial för att på så sätt

få fram en bättre kostnadsprognos inkluderas i denna post.117

Kostnad för kvarvarande osäkerhet

Riskhanteringsmetoderna som nämnts tidigare kan eller vill sällan eliminera all

osäkerhet. Vid en viss nivå av osäkerhet överstiger kostnaden förenad med ökad

riskhantering den minskningen av kostnaden förenad med det negativa utfallet. Den

kostnad som därmed kvarstår när företaget valt riskhanteringsmetod kallas för kostnad

för osäkerhet. Kostnaden uppkommer då denna typ av kvarstående osäkerhet leder till

att riskaversiva investerare är beredda att betala mindre för aktierna i företaget. Det

kan även leda till sämre lånevillkor för företaget. Man får heller inte glömma att ökad

osäkerhet påverkar värderingen av företaget då de estimerade framtida kassaflödena

blir mer osäkra. 118

6.3 Riskhantering ur en aktieägares perspektiv

Företagsvärdet ur aktieägarens perspektiv beror fundamentalt sätt på storleken,

timingen och variabiliteten i de framtida nettokassaflödena. Nettokassaflödet är enkelt

formulerat kassainflödet minus kassautflödet i ett företag och är det kapital som skall

ge aktieägarna avkastning på dess investering. 119 Anledningen till att

kassaflödesmåttet används och inte företagets vinst är att kassaflödesmåttet mäter

saldot av de medel som företaget har förbrukat under ett år. Vinsten å andra sidan är

enbart ett redovisningsmässigt mått vilket på flera sätt av företaget kan manipuleras.

Det redovisningsmässiga inslaget i vinstmåttet försvårar på så sätt en korrekt

värdering av företaget.120 Vidare beror ekonomiskt värde på verkliga pengaflöden

117 Harrington & Niehaus, 1999 s. 24
118 Harrington & Niehaus, 1999 s. 266ff
119 Harrington & Niehaus, 1999 s. 19
120 Fredriksen, 2005 s. 93



Riskhantering

36

vilka kan användas för konsumtion och investeringar. 121 Med detta sagt kan en

ytterligare fördjupning i kassaflödets effekt på aktieägarvärdet göras.

En ökning i det förväntade nettokassaflödet ökar företagsvärdet och en minskning

skulle då sänka värdet på företaget. Timingen påverkar företagsvärdet på så sätt att

kassaflöde idag är värt mer än kassaflödet imorgon. Oväntade förändringar i

kassaflödet leder till fluktrationer i aktiepriset. Som nämnts tidigare är volatiliteten i

aktiepris ett av de vanligaste riskmåtten, med andra ord ökar aktiens risk i och med

oväntade förändringar i kassaflödet. Då de flesta investerarna är riskaversiva borde

den ökade risken minska deras betalningsvilja och därmed sänka aktiepriset och

företagsvärdet.122 Kom ihåg resonemanget som fördes i kapitel 5 rörande systematisk

och osystematisk risk. I en effektiv marknad kommer insatser för att reducera den

osystematiska risken verka förstörande för aktieägarvärdet då den inte har någon

inverkan på avkastningskravet. Åtgärder kommer därmed endast påverka kassaflödet

negativt och inte sänka avkastningskravet123

6.3.1 Riskhanteringens inverkan på kassaflödet

För att riskhanteringen ska påverka avkastningskravet måste den ha en inverkan på

riskpremien. Riskhanteringsaktiviteter såsom försäkringsförvärv och förlustkontroll

har en tendens att enbart påverka den osystematiska risken. Reducerar företaget å

andra sidan den systematiska risken genom till exempel hedgestrategier kommer det

ha en inverkan på avkastningskravet. Innan det är möjligt att säga huruvida dessa

aktiviteter har varit positiva för aktieägarna måste hänsyn tas till den inverkan på

kassaflödet som riskhanteringen haft. Om alla prissätter systematisk risk på samma

sätt kommer nämligen effekten på avkastningskravet respektive effekten på

kassaflödet helt ta ut varandra.124 För att riskhantering inom företag ska ha någon

inverkan på aktieägarvärdet måste den därmed öka det förväntade kassaflödet i

företaget. Riskhanteringsaktiviteter som ofta får en sådan effekt på kassaflödet är till

exempel hedging och förlustkontroll, då de verkar reducerande för variabiliteten i

121 Harrington & Niehaus, 1999, s. 20
122 Harrington & Niehaus, 1999 s. 20
123 Harrington & Niehaus, 1999 s. 193
124 Harrington & Niehaus, 1999 s. 194
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kassaflödet. 125 Nedan följer en tabell där bland annat förlustkontroll och

hedgingaktiviteters inverkan på kassaflödet tydliggörs.

Företeelse Effekt på kassaflöde

Kostnad riskhantering medför Minskar

Minskad sannolikhet för externt kapitalbehov Ökar

- För betalning av förluster

- För finansiering av nya projekt

Minskad sannolikhet för finansiella svårigheter Ökar

- Minskar förväntade konkurskostnader

- Förbättrar förhandlingsmöjlighet med intressenter

Långivare, Leverantörer, Anställda, Kunder

Minskar förväntad skatt Ökar

- Förbättrad kapitalstruktur därmed ökad skattesköld

Figur 6-1 Riskhanteringens effekt på kassaflödet126

125 Harrington & Niehaus, 1999 s. 195
126 Harrington & Niehaus, 1999 s. 196
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7 Risker och riskhantering vid outsourcing

Detta kapitel avser bland annat att redovisa vissa resultat som redovisats i tidigare

studier av ämnet.

7.1 Risker

Som vi nämnt tidigare så definieras i outsourcingsammanhang risk som summan av

sannolikheten för oönskade utfall och förlusten till följd av det oönskade utfallet. Vad

skulle då klassas som oönskade utfall i outsourcingsammanhang? Det kan till exempel

röra sig om brister i systemprestanda, avbrott i service gentemot kund, dolda

kostnader samt förlust av tidigare intern kompetens.127 Som vi nämnt tidigare så är ett

av de vanligaste motiven till outsourcing kostnadsbesparing. Dolda kostnader kan

därmed om de är tillräckligt stora helt eliminera den prognostiserade besparingen.128

Dolda kostnader anses av många vara det största problemet med IT-outsourcing.129 I

begreppet dolda kostnader ingår bland annat kostnader för själva förflyttningen av IT-

verksamheten. Förflyttningskostnaderna inkluderar bland annat uppsättningskostnader,

omplaceringskostnader, omlokaliseringskostnader samt kostnader för att köra

verksamheten parallellt under en tid. Vidare ingår managementkostnader i dolda

kostnader, vilka syftar till kostnader för det humankapital som sköter själva

outsourcingkontraktet och allt som följer med detta. Förflyttningskostnader och

managementkostnader är typer av kostnader som ofta underskattas hos företag som

räknar på vinsterna av outsourcing. 130 Ytterligare en viktig kostnadspost är

kontrakteringskostnader vilka bland annat kan härledas till att leta efter och utvärdera

lämpliga företag, benchmarka de tjänster som erbjuds, anlita jurister för

kontraktsfrågor samt förhandla om kontrakten.131

Vid outsourcing till utvecklingsländer kan en ofärdig infrastruktur resultera i ökade

kostnader. I länder där efterfrågan på utbildad arbetskraft snabbt ökar, ökar ofta också

lönerna snabbt. Korruption, politisk risk, krånglig byråkrati och annorlunda legala

127 Lauer, 1996
128 Weidenbaum, 2005
129Lacity et al, 1995
130 Earl, 1996
131 Nelson et al, 1996
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system ökar också vikten av en grundlig analys av landet ifråga.132 Ytterligare en risk

som är förknippad med outsourcing är att viktig kompetens lämnar företaget. Något

som kan resultera i höga kostnader inte minst om samarbetet misslyckas.133

7.2 Riskhantering kopplat till outsourcing

Det är svårt att i förväg säga exakt vilken inverkan olika variabler kommer ha på

företagets kassaflöden. Vidare är det omöjligt att helt förutse vilka av de

uppmärksammade nyckelvariablerna som kommer att inträffa. Trots detta måste

beslut rörande hur företaget bäst hanterar riskerna tas i förväg. Ett viktigt redskap

inom riskhantering är därför sannolikhetsfördelning. Sannolikhetsfördelningen

framhäver de möjliga utfallen och hur sannolika de är, vilket är viktig information i

samband med riskhanteringsbeslutstagande.134 Nedan följer ett i dessa sammanhang

viktigt hjälpmedel för att förtydliga projektets riskexponering. Riskexponeringen

delas in i fyra scenarier där sannolikhetsfördelningen spelar en mycket viktig roll.

Figur 7-1 Riskexponering 135

Det första scenariot, låg riskexponering, kännetecknas av en låg sannolikhet att

utfallet skall inträffa samt en liten potentiell förlust kopplat till utfallet. En liten

potentiell förlust innebär i sammanhanget också att den har en liten betydelse för

företaget. Detta utfall för därmed med sig en låg riskexponering för

outsourcingprojektet. Det andra scenariot å andra sidan är raka motsatsen, det

kännetecknas av en hög sannolikhet och en stor potentiell förlust kopplat till det

132 Weidenbaum, 2005
133 Quelin & Duhamel, 2003
134 Harrington och Niehaus, s. 37
135 Aubert, 1999
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oönskade utfallet. Det är med andra ord förknippat med en hög riskexponering och

behöver också hanteras därefter. De övriga två scenarierna resulterar båda i

medelstora riskexponeringar. Det ena fallet har en relativt hög potentiell förlust fast är

samtidigt förenat med en låg sannolikhet att det inträffar. Det andra fallet är däremot

förknippat med en hög sannolikhet men även med en låg potentiell förlust.136

Målet med riskhantering är sedan att minska risknivån i projektet. Givet en viss

förväntad nytta kopplat till outsourcingprojektet kommer därmed en rationell

vinstmaximerande samt riskaversiv beslutsfattare att försöka minimera företagets

riskexponering. Reducering av riskexponeringen kan uppnås antingen via en

reduktion av den eventuella förlusten kopplad till de oönskade utfallen eller genom att

försöka sänka sannolikheten för att händelsen skall inträffa. Målet är att röra sig emot

origo som illustrationen nedan försöker visa.137

Figur 7-2 Riskhantering138

En effektiv riskhanteringsstrategi måste även fokusera på rätt

riskexponeringskomponent. Om riskexponeringen till exempel karaktäriseras av den i

det övre vänstra hörnet är en riskhanteringsstrategi som syftar till att reducera

sannolikheten inte att föredra. Att reducera en redan låg sannolikhet skulle inte vara

speciellt effektivt eller förknippad med en betydande kostnad vilket förminskar nyttan

av åtgärden och därmed verkar avskräckande.139

136 Aubert, 1999
137 Aubert, 1999
138 Aubert, 2001
139 Aubert, 1999
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I enlighet med det ramverk för riskhantering som presenteras i figur 7-3 uppstår

följande fyra riskhanteringsstrategier.

Figur 7-3 Strategier för riskhantering140

Den första strategin tillämpas vid en medelstor riskexponering och har som syfte att

reducera vikten av förlusten förknippad med det oönskade utfallet. Strategin kallas för

toleransstrategin och går ut på att beslutsfattaren förbereder sig själv på att hantera de

osannolika men ändå högst relevanta oönskade utfallen. Ett typiskt exempel på denna

strategi är att ingå ett försäkringskontrakt eller i outsourcingkontraktet överföra risken

på den andra parten, incitamentsprogram faller under denna kategori.141

Anledningen att inget görs för att minska sannolikheten att utfallet inträffar har att

göra med att en sänkning av sannolikheten ger upphov till kostnader. Vidare är

marginalkostnaden för en reducering av sannolikheten tilltagande vilket innebär att en

reducering av en sannolikhet redan under en viss nivå är förenat med en exponentiellt

stigande kostnad. Detta innebär att det om det ens är möjligt inte önskvärt att reducera

sannolikheten till noll.142

Strategi två, försiktighetsstrategin, är raka motsatsen till strategi ett då den fullt syftar

till att reducera sannolikheten att utfallet inträffar, vilket i dessa fall är ekonomiskt

försvarbart. Denna strategi innebär att beslutsfattaren aktivt försöker manipulera

sannolikheten främst genom det egna beteendet och genom att framkalla önskat

140 Aubert, 1999
141 Aubert, 2001
142 Aubert, 1999
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beteende från den externa parten via incitamentsprogram till exempel. Det kan även

röra sig om att genom en analys komma fram till att leverantören inte är den rätta och

därför byta mot en som bättre passar den önskade riskbilden.

Den mixade strategin som strategi tre förespråkar är användbar när både

sannolikheten är stor och den för stora förluster med sig. I dessa fall kommer den

rationella investeraren endast leda samarbetet framåt om den väntade belöningen

kopplat till projektet är tillräckligt stort. Om valet att fortsätta görs innebär denna

strategi en mix av strategi ett och två, eftersom målet är att både sänka sannolikheten

och minska den eventuella förlusten.

När det gäller den fjärde och sista strategin försöker man att vare sig minska

sannolikheten eller minska den förväntade förlusten förenade med marginell nytta.

Varpå denna strategi endast syftar till att övervaka riskerna. Övervaka i dessa

sammanhang innebär att med jämna mellanrum omvärdera riskerna samt att se till att i

sammanhanget tillämpbara instrument och kontrakt finns på plats.143

7.2.1 Diversifiering och Pooling

Eftersom företag är exponerade mot olika typer av risker är det utöver

sannolikhetsfördelningen också viktigt att identifiera korrelationen riskerna

emellan.144 Det finns tre typer av korrelationer alla med inbördes olika styrkor. Är två

variabler helt okorrelerade är de oberoende av varandra. Att veta utfallet för den ena

variabeln kommer inte att ge någon intressant information rörande utfallet för den

andra variabeln. Är variablerna istället positivt korrelerade är de beroende av varandra

och har en tendens att röra sig i samma riktning. Negativt korrelerade variabler är

också de beroende av varandra men har tvärtemot den sistnämnda en tendens att röra

sig tvärt emot varandra.145

Med denna korta introduktion av korrelationer kan en av de inom riskhantering

viktigaste koncepten, pooling, diskuteras. Pooling innebär att två eller flera parter

kommer överens om att dela riskerna med varandra. Ju fler medverkande desto större

143 Aubert, 1999
144 Harrington & Niehaus 1999 s. 46
145 Harrington & Neihaus 1999 s. 47
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riskreducering för varje part. Okorrelerade eller negativt korrelerade risker ger också

de mest markanta resultaten. Så länge riskerna inte är perfekt positivt korrelerade ger

pooling av dessa risker en viss riskreduktion.146

Diversifiering kan även appliceras specifikt på outsourcingprojekt. Bolag som

använder sig av offshoreoutsourcing och enbart placerar denna i ett land löper

nämligen en risk att ta en för smal geografisk position. Dessa bolag blir därmed mer

sårbara för en eventuell negativ utveckling i landet. Större bolag skulle ofta kunna

tjäna på att se outsourcingen ur ett mer globalt portföljperspektiv. Ett företag kan till

exempel diversifiera bort risken med kraftig löneacceleration genom att förlägga

verksamheter i Afrika där det råder en betydligt mer beskedlig tillväxt än i till

exempel Indien. En portföljstrategi kan betyda att man accepterar högre kostnader än i

Asien för att på så sätt skydda sig mot valutarisker, politiska risker och

naturkatastrofer. Global diversifiering kan även höja servicegraden i ett företag. Med

center i olika världsdelar kan företaget till exempel erbjuda kundservice på flera olika

språk dygnet runt utan att betala kvällstillägg.147

Investerare själva kan diversifiera sin aktieportfölj genom att mixa olika aktier ifrån

olika branscher. Investerarnas egen diversifieringsmöjlighet är grunden till

diskussionen kring huruvida det utifrån ett aktieägarperspektiv är positivt för företag

att själva riskhantera. Samtidigt påverkas alla aktier till viss del på samma sätt av

vissa gemensamma faktorer såsom konjunkturen och det allmänna ränteläget. Som

konsekvens av detta kan vissa risker inte diversifieras bort. Dessa risker är just de

systematiska risker som nämnts i tidigare kapitel. Den systematiska risken är med

andra ord den begränsning hos diversifieringen som kan göra företagens riskhantering

rationell ur ett aktieägarperspektiv.148

146 Harrington och Niehaus, s. 58
147 Vestring et al, 2002
148 Harrinton och Niehaus, s. 58
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8 Empiri
I detta kapitel behandlas den information som insamlats främst genom intervjuer. Här

presenteras vissa av de risker som är förknippade med outsourcing till Indien och hur

dessa risker hanteras.

8.1 Risker och riskhantering

I empiri kapitlet har det valts att dela in riskerna i två undergrupper, primära risker

och sekundära risker. Kategoriseringen är att de primära riskerna är sådana som direkt

påverkar verksamheten. Sekundära riskerna är sådana som inte direkt påverkar

verksamheten men ändå har stor påverkan på affärsverksamhet.

8.2 Primära risker

8.2.1 Förlust av kompetens

När företag väljer att outsourca delar av sin verksamhet finns det alltid en risk att

företaget tappar kompetens. För ett företag som outsourcar någon verksamhet för

första gången är det svårt att veta vilka verksamheter som kan outsourcas.149 En studie

som Accenture har utfört i Sverige med 64 svenska företag och offentliga

organisationer som i dagsläget inte oursourcar visar att 36 procent av de utvalda

företagen upplever risken att företagsspecifik kunskap försvinner som det största

hindret för outsourcing.150 Hur mycket kompetens som företaget själv behöver behålla

beror mycket på vilken bransch företaget verkar inom. Till exempel ett tillverkande

företag som väljer att outsourca sin IT-verksamhet, denna verksamhet är inte av vital

betydelse för företaget och därför behöver de inte alls behålla mycket kompetens.

Tittar man sedan på en bank som ofta säger att banken är sina produkter. I det fallet

behöver de behålla en betydligt större del av kompetensen.151 I andra fall när företag

väljer att outsourca är när företaget saknar kompetensen inom ett visst område, det vill

säga att de måste anlita en outsourcing leverantör för att kunna bedriva verksamheten

överhuvudtaget.152

149 Respondent 1, 2006
150 Accenture, 2006
151 Respondent 2, 2006
152 Respondent 4, 2006
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Respondent 5 menar att det är naturligt att företaget tappar kompetens och att detta

förhoppningsvis gjorts medvetet. Det gäller att företaget har vetskap om vad som är

kärnkompetensen och vad som kan outsourcas.153

Uppleda hinder för outsourcing (procent av de tillfrågade)

19%

20%

22%

25%

26%

28%

36%

Komplicerad integration

För höga etableringskostnader

Politisk känslig ämne i organistaionen

Känslig data blir tillgängliga för andra

Bristande garantier för att få den förväntade tjänsten

För specif ika arbetsprocesser

Företagsspecif ik kunskap försvinner

Figur 8-1 Upplevda hinder för outsourcing154

8.2.2 Löneinflation

Indiens ekonomi är inne i en extrem tillväxtfas vilket inneburit att löneökningen under

senare år blivit en faktor att ta hänsyn till i och med all affärsverksamhet i Indien.

Löneökningen för välutbildad IT-personal i Indien sker enligt vissa rapporter med en

takt på 15 till 20 procent per år 155 Med svenska mått är lönerna fortfarande låga men

jämfört med övrig industri i Indien ligger de högt.156 Det fokuseras mer och mer på

löneutvecklingen i Indien för det kommer att inträffa en löneacceleration som vi i

Sverige inte är vana med.157 Detta kan bli kännbart om man förlagt verksamhet till

Indien, främst i samband med kortsiktiga investeringar kan det leda till att eventuella

vinster kan ätas upp av löneinflationen.158 På en tre till fem års horisont är det inte

något överhängande hot då Indien fortfarande är ett land som erbjuder välutbildad

arbetskraft till låga kostnader, svårigheten är att veta hur det ser ut om tio år.159 Ett

stort land som Indien gör det möjligt att lokal inflation uppstår, för närvarande är det

153 Respondent 5, 2006
154 Accenture, 2006
155 Weidenbaum 2004
156 Respondent 6, 2006
157 Respondent 3, 2006
158 Respondent 4, 2006
159 Respondent 5, 2006
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lokal inflation i Bangalore. Detta gör att samtliga kostnader stiger kraftigare i

Bangalore jämfört med andra regioner i Indien.160

För att undvika att råka ut för eventuella förluster på grund av ökande löner är det

viktigt att man gör noggranna estimeringar av landets löneökning. Stiger landet alltför

mycket i förhållande till kringliggande länder tappar landet sin konkurrensfördel.161

Ett annat sätt an kringgå problematiken kring ökade lönekostnader är att inkludera

indexklausuler i sina avtal. 162 Leverantörer av outsourcingtjänster försöker även

ibland att förhandla bort vissa risker, det vill säga att i kontraktet bestämma vilken av

parterna som tar vilka risker. För att minimera kostnader för lokal inflation har

Accenture valt att lokalisera sig på spridda platser inom Indien. 163 För stora

outsourcing leverantörer kan även risker med löneinflation hanteras genom global

diversifiering. Cap Gemini har till exempel outsourcing center belägna på ett stort

antal platser runt om i världen. Företaget har bland annat centren i Europa, Asien och

Sydamerika. På detta sätt kan företaget flytta runt verksamheter vid behov.164

8.2.3 Grundlön plus pålägg

En viktig faktor som bör beaktas med lönesystemet i Indien är att lönekostnaderna kan

komma att bli betydligt högre än vad man förutsett innan. Detta på grund av att Indien

tillämpar ett system där man ger arbetaren en grundlön och sedan tillkommer ett antal

olika tillägg på lönen. I Indien är det företagen själva som är ansvariga för att betala

de anställdas ersättning för till exempel barnbidrag, sjukvård etc. Dessa olika

ersättningar är väldigt företagsspecifika och oftast förhandlar man individuellt om

lönen. I vissa fall rör det sig även om att kunna erbjuda sina anställda städtjänster i

hemmet och chaufför. I många fall kan dessa pålägg vara lika stor som grundlönen.165

8.2.4 Kvalitetsbrister

Huruvida kvalitetsmedvetenheten i Indien är ett problem råder det delade meningar

om. Enligt respondent 6 har det funnits skillnader i kvalitetsmedvetenhet mellan

svenskar och indier, både hos producenter och konsumenter. De är i större

160 Respondent 2, 2006
161 Respondent 4, 2006
162 Respondent 3, 2006
163 Respondent 2, 2006
164 Respondent 1 , 2006
165 Respondent 6, 2006
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utsträckning mer toleranta än svenskar med trasiga och defekta produkter och är

väldigt duktiga på att laga provisoriskt och improvisera.166 Gösta Franzén på Cap

Gemini däremot anser att indierna på ett individuellt plan är minst lika duktiga som

oss i väst, om inte mer kompetenta till och med. De kan däremot vara vana vid att

arbeta på ett annat sätt men det är då upp till oss att se till att guida den anställda till

deras arbetssätt. På Cap Gemini hanterar man dessa i grunden kulturella svårigheter

med utbildningar i de kulturella skillnader som uppstår, därmed fungerar leveransen

från Indien bra. Vidare har Indien samma certifieringar som västvärlden, till exempel

har Indien en högre CMM ranking än vi i Europa har lyckats uppnå. Han menar

därmed på att det finns en oerhörd konkurrenskraft hos indiska företag. 167 På

Accenture hanteras ofta de kulturella skillnaderna med hjälp av en indirekt

outsourcingmodell, det vill säga att leveransen går via ett lokalt management team.

Vilka blir experter på att leda de anställda vare sig det rör sig om anställda i

Bangalore eller i Manilla. Denna risk kvarstår hos företag som utan större erfarenhet

av kulturen väljer att outsourca själva.168

Respondent 1 menar att det lika mycket handlar om viljan att arbeta. De som nu i till

exempel Indien tar över jobb är unga och otroligt motiverade och gör trots eventuella

brister i erfarenhet det snabbare än i väst. Undersöker man kvalitet i form av nedlagd

tid är väst definitivt inte bättre, vidare har Cap Geminis enheter i Asien mycket

striktare kvalitetskrav på sig än väst. Dessa kvalitetssäkringsmetoder leder till att det

som produceras i Indien håller mycket hög klass.169

8.2.5 Lagstadgat anställningsskydd

Generellt sett när företag har anställd personal i Indien bör det beaktas att Indien som

land har ett starkt anställningsskydd. Det kan vara problematiskt att avskeda folk, om

detta skall göras fordras förhandlingar med den individuella arbetaren, fackföreningar

samt att det krävs tillstånd från staten och delstaten. Om ett företag går i konkurs blir

det ofta uppsatt på en så kallad ”sick list”. Ofta leder detta till att delstaten tar över

driften av företaget. Att staten eller delstaten tar på sig att driva vidare företag beror

166 Respondent 6, 2006
167 Respondent 3, 2006
168 Respondent 2, 2006
169 Respondent 1, 2006
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på att arbetstillfällen är den viktigaste frågan för att knyta till sig väljare. I de politiska

valen väger motiveringar till att skapa samt bibehålla arbetstillfällen väldigt tungt.170

Detta problem uppfattas inte värre än vad det är i Sverige, med tanke på vilken

industri det rör sig om och Indiens uppsving i ekonomin är att det nu istället i vissa

avseenden kan var svårt att behålla personal på grund av stor konkurrens om kunnig

personal.171

8.2.6 Hög omsättning på arbetare

På grund av Indiens expansion då de flesta företag expanderar kraftigt råder det en

stor konkurrens om välutbildad personal. Vilket i vissa fall leder till en ovanligt hög

omsättnings på personal. Studier har visat att vissa arbetsplatser kan förlora mellan 15

till 20 procent av personalen varje år, detta leder till ökade kostnader för företagen.172

Landets stora population leder till att det finns ett stort antal nyutexaminerade att tillgå,

den största konkurrensen som råder är på välutbildad personal med

arbetslivserfarenhet.173

För att förhindra alltför stor omsättning av personal är det viktigt att man förstår den

underliggande kulturen i Indien. Vid nyanställningar är det vanligt att föräldrar följer

med på introduktionsdagar. På grund av att överheten är väldigt viktig i Indien har

ofta föräldrar stor makt över sina barn. Därför gäller det att sälja i företagets idé och

vision till föräldrarna. Lyckas man med detta ökar chansen att man kan behålla

personalen även om de får erbjudanden med högre lön från andra företag.174 Företag

undviker helst att enbart konkurrera om personalen via lönen. Accenture har till

exempel valt att satsa på andra områden som att erbjuda personalen moderna kontor,

fina campusområden med kringaktiviteter som till exempel motionsmöjligheter. En

annan viktig del är att få till en lyckad logistik för att personalen smidigt skall kunna

ta sig till och från sina jobb.175 Andra viktiga faktorer för att ytterligare minimera

risken att personal lämnar företagen är att erbjuda bra karriärvägar. Stora företag har

en fördel då det ofta erbjuds bra internutbildningar, arbetsrotation och kanske främst

170 Respondent 6, 2006
171 Respondent 1, 2006
172 Weidenbaum 2004
173 Respondent 4, 2006
174 Respondent 1, 2006
175 Respondent 2, 2006
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möjligheter till en internationell karriär vilket uppskattas av många indier.176 Många

företag jobbar även intensivt med att ha väl fungerande processer inom företaget.

Detta för att sprida kompetensen i företaget, då blir inte företaget lika beroende av

nyckelpersoner. Men i dagsläget är det under kontroll men svårigheten är att veta hur

läget kommer vara i framtiden.177

8.2.7 Mänsklig aspekt

En ytterligare risk att med i diskussionen kring hot mot outsourcing är den mänskliga

faktorn. Oftast leder en outsourcad funktion till att personal på hemma marknaden blir

utan jobb. Det finns i många organisationer ett starkt motstånd mot att outsourcing

funktioner ska bli lyckosamma.178 Enligt en studie av Accenture uppger var femte

företag att ett hot mot outsourcing är att det är politiskt känsligt ämne på

hemmaplan.179 Respondent 1 anser att dessa mänskliga aspekter är betydligt större än

vad folk i allmänhet tror.

8.3 Sekundära risker

8.3.1 Politisk risk

Indien genomgår en utveckling som i mångt och mycket liknar den i Sverige. De har

mer och mer gått ifrån socialism, blandekonomi och en världsbild där staten stod för

det rättvisa och privata företag endast tänkte på ekonomiska vinster. Landet

kännetecknades tidigare av omfattande regleringar vilka verkade kraftigt hämmande

för internationella investeringar. Dessa regleringar samt uppfattningen om att privata

företag är av ondo är något som Indien under en tid har varit på väg bort ifrån. Men

dessa åsikter återfinns fortfarande, framförallt i den politiska retoriken där vissa

grupper inte riktigt hängt med i dessa ekonomiska reformer. Indien består som

tidigare nämnts av 29 delstater med varsitt parlament, regering samt högsta domstol.

Västbengalen, där Calcutta är huvudstad, är den delstat i Indien som i någon mån har

blivit kommunismens högborg. 180 Framförallt finns det i Indien ett starkt

176 Respondent 4, 2006
177 Respondent 5, 2006
178 Respondent 1, 2006
179 Accenture, 2006
180 Respondent 6, 2006
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kommunistparti som till stor del är emot ekonomiska reformer vilka skapar

oroligheter i omvärlden när de tar för mycket utrymme.181

Ett annat faktum som skapar viss oro i Indien och i omvärlden är deras växande

budgetunderskott. Budgetunderskottet har sin huvudsakliga grund i två stora utgifter,

delstaternas så kallade ”sick lists” och utbredda statliga subventioner. Sick list

innefattar konkursdrabbade företag som bland annat på grund av hårt

anställningsskydd istället för att upphöra drivs vidare av staten även om det innebär

väldiga förluster. Subventionerna är många gånger valpropaganda som tillåts fortgå

vilket har lett till att bland annat järnvägen tillåts gå med förlust. Förutom järnvägen

subventioneras även bland annat elektricitet och vissa baslivsmedel.182

Vidare när politisk risk diskuteras måste Indiens mer eller mindre allvarliga konflikter

med Pakistan och Kina tas upp. Vad det gäller konflikten med Pakistan så varierar

attityderna emot Pakistan något mellan norra och södra Indien. Där södra Indien med

sitt geografiska avstånd inte har fullt lika starka känslor som människor i norra Indien.

Men Pakistan kännetecknas ändå i hela Indien som ett farligt land där bland annat

terrorister huserar. Indien och Pakistan är fiender men samtidigt finns det utbyte

mellan länderna, till exempel spelar länderna cricket mot varandra. Det är även en

konflikt som ibland drivs på av politiska och religiösa ledare vars avsikt är att skapa

sig en plattform, både i Indien och i Pakistan. En stor faktor i konflikten är

skillnaderna mellan ländernas ekonomiska situation. Indien är framgångssagan med

en stark IT-marknad och ständigt nya utländska företagsetableringar vilket leder till

att Pakistan ligger efter Indien socialt. Konflikten har funnits sedan 1947 och blossar

upp ibland. Scenariot med ett allmänt krig där stridsvagnar korsar gränsarna känns rätt

avlägset och bombningar känns än mer avlägset. Samtidigt tror respondent 6 att

konflikten inte kommer att lösas under en överskådlig tid. Vidare menar han på att om

relationerna mellan Indien och Pakistan skall förbättras behövs en förbättring av den

sociala välfärden och den ekonomiska utvecklingen i båda länderna, framförallt

kanske Pakistan då de ligger efter. Slutligen ser inte respondent 6 i samband med

outsourcing Pakistan som någon risk såvida man inte befinner sig direkt vid gränsen

181 Exportkreditnämndens artikel.
182 Respondent 6, 2006
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så klart.183 Respondent 1 ser inte heller han politisk risk som något större problem

utan att Indien jämförelsevis är ett ganska stabilt land samt inte att förglömma en

stabil demokrati.184

Om vi istället övergår till konflikten mellan Indien och Kina så är, som det ser ut,

risken för en väpnad konflikt ännu mindre. Denna konflikt är på diplomatisk nivå och

det finns ett stort utbyte mellan länderna i form av att många indiska och kinesiska

företag gör affärer med varandra185

8.3.2 Infrastruktur

Hur stora problem bristen på funktionell infrastruktur medför är till stor del beroende

på var i landet man förlägger verksamhet. Men landet har som helhet brister om man

jämför med västerländsk standard. Det finns stora brister i hamnar, vägnät, järnvägar

och elektricitet. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv vad som kan påverka företags

verksamhet mest är bristerna i elnätet i Indien. Elkraftens brister är även

säsongsbetonat, då Indien till stor del använder sig av vattenkraft är bristen oftast

störst innan monsun perioden som inträffar i juni. Detta leder till att i april och maj är

vattenmagasinen oftast tomma och dessa månader är det därför betydligt vanligare

med avbrott i elförsörjningen. 186 Även med tanke på landets otroliga expansion

uppstår det främst i storstäder överbelastningar av till exempel telenät och speciellt

trafiken kan orsak logistiska problem. Det sker ett intensivt arbete för att förbättra

dessa problem, men det är i stort sett omöjligt att bygga ut infrastrukturen i samma

takt som ekonomin växer. Även flygtrafiken har problem att klara av det ökade antal

flygplan som ska ta sig till och från landet samt alla inrikesflygningar. Flygplatsen i

Mumbay har till exempel valt att flyga inrikes enbart om nätterna för att hinna med all

trafik.187

Detta problem är ur de flesta aspekter väldigt svårt att hantera, det som i stort sett alla

företag gör för att motverka bristerna i Indiens elnät är att ha egna

183 Respondent 6, 2006
184 Respondent 1, 2006
185 Respondent 6, 2006
186 Respondent 6, 2006
187 Respondent 1, 2006
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reservgeneratorer. 188 Detta används ofta som argument för städer och områden i

Indien som försöker locka till sig framförallt högteknologiska företag. Dessa områden

har ofta nybyggda företagsparker med garantier att det finns reservgeneratorer som

klarar av att ersätta 100 procent av elen.189

8.3.3 Byråkrati

Historiskt sett har Indien alltid haft en byråkratisk mentalitet, fortfarande idag är

byråkratin påtaglig och påverkar företagens verksamhet i ganska stor utsträckning.190

Detta beror till stor del på Indiens stora befolkning samt att det inte kostat något att

anställa folk. Svårigheter som kan uppstå är problem att ta sig in i landet samt att

flytta viss form av data kan vara svårt och tidskrävande. 191 Men i och med den

politiska liberaliseringen har detta problem minskat under senare år. Tidigare var det

mer tidskrävande för företag att söka tillstånd hos myndigheter. Då det ofta var

lågavlönade byråkrater men som sitter på en relativt stor bestämmande makt.192 Detta

problem är också en kulturell skillnad. Det är oftast utlänningar som upplever detta

som ett problem, för gemene man i Indien är det inte ett stort problem då de är

uppväxta med byråkratin.193

8.3.4 Indiskt Management

Indien har en annan managementstil än vad Sverige har, detta är naturligt då det finns

stora kulturella skillnader mellan länderna. Det är svårt att säga om någon av stilarna

skulle vara bättre än den andra. Viktigt är det finns en medvetenhet om skillnaderna

och att båda sidor försöker lära sig av den andra.194 Enligt respondent 5 råder det en

öppen attityd mellan chefer och anställda i Indien. Sedan kan det i vissa fall uppfattas

öppnare än vad det egentligen är men så är fallet även i Sverige.195

8.3.5 Tidsuppfattning

En kulturell skillnad som alltid kommer upp när det gäller svensk-indiska relationer är

tidsuppfattningen. Detta mest med tanke på att det är två kontrahenter som möts, vi

188 Respondent 6, 2006
189 Kobayashi-Hillary, 2004
190 Respondent 6, 2006
191 Respondent 1, 2006
192 Respondent 6, 2006
193 Respondent 1, 2006
194 Respondent 1, 2006
195 Respondent 5, 2006
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svenskar är extremt tidsmedvetna medan indierna är det motsatta. Enligt en indier är

det inte tiden som rör sig utan att tiden står stilla och vi rör oss i tiden.196 I de projekt

som respondent 5 studerat har det inte varit några problem med att hålla utsatta

tidsramar.

8.3.6 Självständighet

Överlag är indierna som folk betydligt mindre självständiga än vad vi är i Sverige.

Detta har att göra med att den typiske indiern inte tagit några större beslut själv under

uppväxten. Familjen har väldigt stor makt över vad sonen eller dottern ska studera,

hur de ska bo när de väl börjat studera. Det faktum att en ung indier hela livet fått

saker och ting bestämda för sig och sedan kommer till en svenska arbetsplats där dem

förväntas arbeta självständigt uppstår självklart problem. Därför krävs det att man

som svensk har en förståelse för den bakomliggande kulturen. Anpassar man sig till

den verklighet som råder blir det mindre problem, då den typiske indiska studenten

studerat mycket och är väldigt teoretiskt begåvad.197 Det ligger i indierns kultur att

inte tala om för överheten att han har fel. Det bör beaktas att kulturskillnader i affärer

uppstår överallt, trots att vi svenskar är betydligt närmre danskarna uppstår även där

problem då ska göras affärer. 198 Många indier som innehar mer kvalificerade

positioner i företagen har ofta både studerat och arbetat i Usa. Det vill säga att de är

vana med det amerikanska arbetsklimatet och tar med sig mycket av denna erfarenhet

hem till Indien.199

8.3.7 Korruption

Det är mångbottnat fenomen i Indien, historiskt sett fanns det väldigt lite korruption i

landet. I samband med kapitaliseringen under främst 80 talet ökade korruptionen

kraftigt. Bilden kan ibland vara överdriven och ofta kan det vara indierna själva som

förstorar upp problemet. Ibland har indiern en idealiserad bild av västvärlden, till

exempel att korruption inte existerar i väst medan vi vet att så är inte fallet. Bolag som

har försökt att snabba på processer i Indien genom att betala mutor får ofta en helt

motsatt effekt, då det snabbt sprids rykten om att just det förtaget betalar mutor. Detta

196 Respondent 6, 2006
197 Respondent 6, 2006
198 Respondent 1, 2006
199 Respondent 5, 2006
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leder till att företaget inte får någonting gjort utan att betala mutor. Det blir väldigt

kostsamt och ineffektivt i längden. Bolag som istället är mer långsiktiga och inte

betalar mutor får en större respekt hos indierna och kan enklare bedriva en fungerande

verksamhet. Det är väldigt ovanligt med korruption inom den privata sektorn, handlar

nästan uteslutande om offentlig verksamhet. Det skall kommas ihåg att det finns en

öppen debatt om korruption i Indisk massmedia. Till exempel granskas nya politiker

som kommer in på den politiska scenen grundligt och blir uthängd om det finns spår

av korruption. Viktigt att komma ihåg är att det krävs två för att korruption skall ske,

även den som betalar en muta är korrupt.200

8.4 Riskhantering

När ett projekt befinner sig i uppstarten inleds processen med en grundlig riskanalys

av projektet och kunden. Denna analys syftar bland annat till att utröna huruvida

outsourcing överhuvudtaget är det optimala valet för kunden. När detta sedan

fastställts om outsourcingen ska ske i land x eller y. Viktigt att tänka på i detta skede

är till exempel vilken kompetens projektet kräver samt om det finns särskilda

preferenser angående språk. Ofta kan språkpreferenserna leda till att verksamheten

måste förläggas till dyrare länder även fast Indien är billigare och har rätt kompetens

för övrigt.201

Den form av riskanalys som används är väl genomarbetad och används rakt igenom

hela processen och belyser flera olika sorters risker. Exempel på de risker den belyser

är kommersiella risker, leveransrisker, tekniska risker, organisatoriska risker vilka i

outsourcingsammanhang blir geografiska risker. Analysen utförs för att få ett bra

beslutsunderlag inför ett eventuellt genomförande av en outsourcingprocess.202

Riskerna plottas vidare in i ett diagram med sannolikhet på y-axeln samt kostnad på x-

axeln. Riskernas respektive sannolikhet och medförbara kostnad avgör sedan vart i

diagrammet de placerar sig. Ringarna i diagrammet skall föreställa de olika risker som

kan uppstå i ett projekt.

200 Respondent 6, 2006
201 Respondent 3, 2006
202 Respondent 3, 2006
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En lista tas sedan fram över riskerna, där dess sannolikhet samt kostnad den för med

sig är väl synlig. För varje risk tas sedan en viss så kallad ”action” fram, det kan till

exempel röra sig om kunskapsöverföringsplan. Denna plan har för avsikt att inte

dränera företaget på kompetens inom området. Ibland uppdagas stora och besvärliga

risker som är förenade med stor sannolikhet att de inträffar samt som för med sig stora

konsekvenser. För övrigt är det bra om kund och leverantör tillsammans går igenom

kostnaderna och sannolikheterna för att på så sätt tillsammans komma fram till vad

som bör prioriteras.203 Det är i dessa sammanhang, och i alla projekt för den delen,

väldigt viktigt att kund och leverantör arbetar tillsammans. Grunden för ett lyckat

outsourcingarbete är man hittar ett sätt att göra det bättre och bättre och billigare och

billigare men samtidigt med högre kvalitet.204 Men samtidigt får man inte glömma att

människan i grunden är optimistisk. Det finns ofta behov att tvinga folk att se över

vilka risker som finns annars är det lätt att man missar eller underskattar riskerna.

Befinner man sig dessutom i ett läge med flera människor, länder och kulturer

inblandade måste man ha en form för att få det att fungera.205

8.4.1 Kontrakt

Risker är även förknippade med huruvida den andra parten lever upp till det som de

båda kommit fram till. På grund av detta är det viktigt hur avtalen utformas och de

innehåller ofta straff avgifter om outsourcingleverantören inte levererar enligt

kontraktet. Dessa avgifter är ofta inte jämförbara med den faktiska kostnaden som

avtalsbrottet innebär. Det kan även utöver direkta kostnader röra sig om dålig pr för

bolaget och förlust av marknadsandelar.206

Respondent 5 menar att det är viktigt att inte nöja sig med kontraktet och tro att detta

löser eventuella problem. Det är viktigt att kontinuerligt se över kontrakten och

processen. Bägge parter bör vara aktiva för att skapa ett ramverk som båda är överrens

om. Det vill säga att skapa bra relationer med leverantören för att lättare kunna lösa

problem som uppstår. Detta är betydligt enklare för ett bolag som har erfarenhet av att

203 Respondent 3, 2006
204 Respondent 1, 2006
205 Respondent 3, 2006
206 Respondent 4, 2006
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outsourca verksamhet. Är inte företaget moget finns det en risk att det inte finns

tillräckligt många mätpunkter för att kunna utföra en bra utvärdering.207

8.4.2 Diversifiering

Genom att sprida ut outsourcingcentren på olika geografiska områden runt om i

världen kan stora outsourcingleverantörer hantera risker såsom, politiska risker, och

inflation.208 Som tidigare nämnts i detta kapitel har större bolag även en geografisk

spridning inom Indien för att vara förberedd för lokal inflation. Men denna spridning

av sina center är även till för att bättre kunna motsvara kundernas krav på

leveranserna.209

207 Respondent 5, 2006
208 Respondent 1, 2006
209 Respondent 2, 2006
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9 Analys

I detta kapitel presenteras en diskussion kring de resultat som framkommit av det

empiriska materialet i denna uppsats. Dessa resultat kommer även att kopplas till den

berörda teorin.

9.1 Risker med outsourcing till Indien

Vi skall i detta avsnitt av uppsatsen analysera och diskutera kring frågan vilka risker

som är de mest framträdande vid outsourcing till Indien. Det presenteras även en

diskussion kring hur dessa risker kan påverka aktieägarvärdet.

9.1.1 Primära risker

En av de mest betydande riskerna med outsourcing i allmänhet är risken att bolaget

som outsourcar en process förlorar viktigt kompetens i processen. Detta stöds av

Accentures rapport som visar att detta är det största upplevda hindret bland företag

som inte outsourcar idag. Studier i ämnet tar ofta upp denna risk som en av de mest

betydande riskerna. Risken är till viss del beroende av vilket företag som outsourcar

vilken verksamhet. Desto närmre kärnverksamheten processen som outsourcats ligger

desto allvarligare blir denna risk. Det vill säga konsekvenserna av den förlorade

kompetensen blir allvarligare. Erfarenheten av outsourcingprocesser spelar även stor

betydelse hur pass omfattande denna risk är. Stor erfarenhet inom outsourcing gör det

betydligt lättare att särskilja vilka delar som kan outsourcas utan att bolaget tappar

viktig kompetens. Risken att bolaget tappar viktig kompetens har stor inverkan på ett

bolags konkurrenskraft. Som nämns i teorin beror kapitalkostnaden delvis på under

vilken period ett bolag kan väntas ha konkurrensfördelar jämfört med sina

konkurrenter. I och med en förlust av kärnkompetens förlorar bolaget även en viss

konkurrensfördel vilket även leder till en ökad rörelserisk vilket leder till ett högre

betavärde. Utifrån CAPM som presenteras i avsnitt 5.1.2 leder det till ett högre

avkastningskrav och en lägre aktiekurs.

Indien har som de flesta länder med en stark tillväxt en hög inflation i lönerna. Den

klart största löneutvecklingen sker bland den välutbildade arbetskraften, och även där

ligger IT-personal högre än genomsnittet. Weidenbaums artikel visar på att
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löneökningen ligger så högt som 15 till 20 procent per år. Detta är en risk som måste

beaktas vid all verksamhet i Indien då kostnaderna kan öka betydligt om inte detta

tagits med i planeringen inför ett projekt. I ett land som är så pass stort som Indien får

detta problem en ytterligare dimension då det kan uppstå lokal inflation i landet.

Denna risk är betydande men ändå en som man kan förutspå relativt enkelt om man

bara utför prognoser inför ett projekt. Men har man bristande underlag inför ett

projekt i Indien kan den höga löneökningen leda till ett oönskat utfall av processen

vilket främst skulle påverka bolagets kassaflöden negativt.

Indiens lönesystem med grundlön och tillägg skulle kunna innebära negativa

konsekvenser för ett planerat projekt om detta inte tagits med i de kalkyler som gjorts

inför projektet. Det är ganska enkelt att undersöka vad en genomsnittlig arbetare

kommer att kosta vilket inte gör detta till ett alltför allvarligt problem.

Risken att kvalitetsmedvetenheten är sämre i Indien är delad, detta beror mycket på

vilken bransch som det gäller. Men för kvaliteten på tjänster och produkter i IT-

branschen är det samstämmigt att kvaliteten i Indien ofta är högre än vad den är i till

exempel Europa. Om det inträffar kvalitetsbrister i en outsourcingprocess skulle det

troligen försvåra möjligheterna för det bolag som outsourcar att leva upp till sina mål.

Även om dessa risker ofta finns reglerade i kontrakten i form av straffavgifter är det

inte troligt att dessa avgifter ersätter den kostnad som det kan innebära för företaget.

Först kan det leda till direkta förluster i och med uteblivna intäkter men det är även

troligt att företaget indirekt kommer att förlora pengar genom negativ goodwill.

Denna negativa goodwill kan även direkt påverka aktiekursen negativt.

Det faktum att Indien har ett starkt anställningsskydd uppfattas inte som ett alltför

allvarligt problem. Främst för svenskar som är vana med relativt strikta

anställningsregler på vår hemmamarknad. Problemet med IT-personal i Indien är

istället att det finns svårigheter att behålla denna personal. Inträffar detta i betydande

utsträckning leder det till ökade kostnader vilket kommer att påverka kassaflödena

negativt. Detta problem kan minskas av större aktörer eftersom de kan erbjuda andra

värden till sin personal än bara en löneökning. Till exempel att stora företag kan

erbjuda en bra plattform, bra internutbildning och möjlighet till en internationell

karriär.
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Att outsourcing är en politisk känslig fråga i organisationer stöds av Accentures

rapport som visar att vart femte företag som valt att inte outsourca ser detta som ett

hinder. Denna risk som är en mer mänsklig aspekt är svår att kvantifiera. Men helt

klart är det en betydande risk, bolag och ledande personer är ofta beroende av hur dem

framställs på den lokala marknaden. Detta kan påverka aktieägarvärdet negativt om

det framkommer kritik mot detta på hemmamarknaden. Detta även om outsourcingen

förhoppningsvis utförs med syftet att minska kostnader vilket skall påverka

aktieägarvärdet positivt.

9.1.2 Sekundära risker

Indien är numera ett relativt stabilt land främst när det gäller inrikes politisk risk. Då

landet efter flertalet reformer är en stabil demokrati med väl fungerande

marknadskrafter som styr ekonomin i landet. Den största politiska risken som

existerar i Indien är dess relationer med kringliggande grannländer. Konflikten med

Pakistan nämns ofta när den politiska risken diskuteras. Denna konflikt har pågått i

decennier och blossar upp ibland Kina och Indien har som länder en tämligen sval

relation med varandra. Konflikten är belägen på hög diplomatisk nivå och har

egentligen ingen påverkan på den faktiska handeln som sker mellan de bägge länderna.

Dessa politiska risker har ytterst liten inverkan på affärsverksamhet i Indien. I den

insamlade empirin är det ingen som direkt påpekat att den politiska risken skulle ställa

till problem med att bedriva verksamhet i Indien. En annan politiks risk i indien är det

ökande budgetunderskottet som kan leda till osäkerhet i ekonomin.

Infrastrukturen i Indien ligger långt efter västerländsk standard. Det finns mycket att

önska ifrån till exempel vägnät, järnvägar och eldistribution. Däremot den

infrastruktur som påverkar eventuella IT-center är väl förberedda. Dessa är ofta

placerade i stora högteknologiska centren som har en inre infrastruktur på samma nivå

som de bästa teknologicentren som finns i västvärlden. Med den inre infrastrukturen

menas, telenät, datakommunikation och elförsörjning. Som nämnts i empirin har

samtliga dessa erkända center reservgeneratorer som klarar av att driva

anläggningarna på 100 procents kapacitet även om den statliga eldistributionen skulle

fallera. Detta leder till att denna risk är ur ett rent affärsmässigt tänkande är nästintill

obefintlig.
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Den indiska byråkratin är tämligen ökänd men även inom detta område sker en

ständig förbättring. Det är svårt att frångå en omständlig byråkrati i ett land med en

otroligt hög befolkningsmängd och låga kostnader med att ha folk anställda.

Inställningen till byråkratin är ofta att den finns där och att man måste leva med de

negativa aspekter som kan uppkomma av den. Den är inte så pass omfattande att den

hindrar affärsverksamhet i någon större utsträckning. Även korruption har varit något

som diskuterats i studier om Indien. I dags dato har detta inte något stort genomslag i

alla fall inte på den privata marknaden. Som det nämns i avsnitt 8.3.7 gäller det att

komma ihåg att ge efter för eventuell korruption är en väldigt kortsiktig lösning.

De kulturella skillnaderna som råder mellan Indien och Sverige bör beaktas när det

bedrivs verksamhet i Indien.. Kulturella skillnader uppstår vart man än i världen som

svensk planerar att göra affärer. Det råder delade meningar huruvida den indiske

arbetaren är mindre självständig än till exempel en svensk arbetare. Detta fenomen är

djupt grundat i den indiska kulturen men i och med att så pass många utländska bolag

etablerar sig i Indien torde detta successivt avta.

9.1.3 Utfall och risk

De flesta tidigare studier av ämnet presenterar de risker som är förknippade med

outsourcing som ren risk vikte betyder att de bara tar upp de negativa utfallen. Enligt

den finansiella teorin är risk en avvikelse från ett förväntat värde. Det vill säga att

utfallet både kan bli positivt och negativt. Sammantaget borde den önskade

kostnadsminimeringen kunna ses som riskens positiva sida. Eftersom det är denna del

man vill komma åt med outsourcingen och att det detta är anledningen att man tar på

sig en ökad risk. Ser man på det på detta sätt kan diversifieringen komma in naturligt i

resonemanget eftersom man via denna kan reducera risk men fortfarande ta del av en

positiva utfall. De länder som väljs måste vara relativt okorrelerade i sina risker och

de negativa och positiva risker de leder till. Diversifiering är ofta endast ett alternativ

för stora företag. Frågan är om mindre och medelstora företag inte här kan nyttja

pooling eller joint venture i en större utsträckning för att gå samman om att ha projekt

i olika delar av världen.
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9.2 Rationell riskhantering?

Vad som är rationell riskhantering kan vara svårt att definitivt säga då det råder olika

meningar om detta liksom mycket annat. I avsnitt 6.2 presenteras det ett övergripande

förhållningssätt bolag ofta använder sig av för att upptäcka riskerna och ta beslut om

hur dessa skall hanteras. Harrington & Niehaus beskriver denna process i fem olika

steg.

Det första steget är att identifiera de risker som kan komma att uppstå. De flesta

stegen kan göras mer eller mindre ambitiöst. Detta steg är viktigt mest för att få

människor att öka sin riskmedvetenhet. Ofta när ett nytt outsourcingprojekt skall

startas upp görs det i syftet att sänka kostnader vilket kommer leda till ökade

marginaler för bolaget. Enligt respondent 3 är det vikigt att man trycker på riskerna då

människan i grunden optimistiskt lagd. Företag med stor erfarenhet inom området har

väl uppbyggda processer som utförs på samma sätt inför samtliga projekt.

När riskerna identifierats skall dessa i det andra steget kvantifieras, i

riskhanteringsteorin handlar det om att uppskatta sannolikhet och kostnad för ett

eventuellt negativt utfall. Problemet med detta steg är att många av de risker som kan

uppstå är svåra att uppskatta vilka kostnader de skulle kunna medföra. Till exempel

politiska risker i ett land är svårt att sätta kostnader på. Däremot kan det undersökas

hur stor den politiska risken är jämfört med till exempel andra tänkbara länder.

Empirin stöder att det i praktiken sker ett kontinuerligt arbete med att uppskatta hur

troligt det är med negativa utfall och vad dessa skulle kunna kosta bolaget både direkt

via omedelbara kostnader eller uteblivna intäkter men också indirekt via till exempel

negativ goodwill eller förlorade marknadsandelar.

Det tredje steget handlar om att välja rätt metod eller metoder för att kunna minska

sannolikheten för negativa utfall eller minska kostnaderna om de skulle inträffa.

Viktigt är också att den valda metoden skall vara effektiv och förhoppningsvis inte

innebära alltför höga kostnader. I praktiken handlar detta steg mycket om att innan

negativa utfall inträffar försöka minska sannolikheten och kostnaden för att det

inträffar. Det visas i Figur 7-2 att risker plottas i en graf där sannolikhet och kostnad

mäts upp på y respektive x-axeln. De metoder man använder sig av skall försöka flytta
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risken ned mot origo. Det vill säga att målet är att minska sannolikheten och samtidigt

minimera kostnaden om risken skulle inträffa. Inför varje process listar Cap Gemini

upp riskerna som kan uppstå i ett projekt och bestämmer en plan för att behandla de

individuella riskerna.

De två sista stegen i Harrington & Niehaus modell är implementering och utvärdering

av de valda metoderna. Liksom med de flesta modeller är det viktigt att inte tro att

enbart för att en genomtänkt plan implementeras att problem kommer lösa sig av sig

själv. Det är ytterst vikigt att den valda planen ständigt utvärderas och förbättras då

omständigheterna för projekt förändras kontinuerligt.

Respondent 5 menar att det är viktigt att denna process sker gemensamt mellan

leverantör och kund. Detta för att fastställa ett ramverk där båda parter har samma syn

på de risker som kan uppstå och hur de skall hanteras. Det kan även röra sig om att

fastställa vem av parterna som är ansvariga för vilken risk. Detta då det är vanligt

förekommande att parterna genom kontrakt bestämmer vem som skall ta vilken risk.

Vidare kan antas att noggranna, strategiska och realistiska egenskaper vid utformandet

av kontrakten borde via ett lyckat samarbete påverka kassaflödet positivt.

9.3 Riskhanteringen ur ett aktieägarperspektiv

Målet med denna del av analysen är att utforska huruvida riskhanteringen i samband

med outsourcing ökar eller gröper ur aktieägarvärdet. Som vi nämnt tidigare baseras

företagets värde på det förväntade diskonterade kassaflödet. Den diskonteringsränta

som används är aktieägarnas och långivarnas sammanvägda avkastningskrav.

Aktieägarnas avkastningskrav bygger i grunden på CAPM vilket antyder att den risk

som påverkar avkastningskravet endast är den systematiska. För marginalinvesteraren,

vars portfölj är diversifierad, torde därför riskhantering som endast inverkar på den

osystematiska risken ha en negativ inverkan på aktieägarvärdet. Riskhantering kostar

pengar varpå kassaflödet minskar, denna på företagsvärdet negativa effekten kan

elimineras om riskhanteringen sänker avkastningskravet. Beroende på förhållandet

dem emellan kan således värdet öka eller förbli oförändrat. Riskhantering av

osystematisk risk leder inte till någon sänkning av avkastningskravet och eliminerar

på så sätt inte kostnaden riskhanteringen för med sig. Just detta är grunden till varför

riskhantering med inverkan på osystematisk risk inte borde värderas högt av
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aktieägarna. För att både riskhantering av systematisk och osystematisk risk ska

värderas som något positivt av aktieägarna måste således riskhanteringen påverka

nettokassaflödet positivt. Huruvida riskhanteringen i dessa sammanhang kan inbringa

ett positivt nettokassaflöde diskuteras senare i kapitlet.

De flesta av riskerna som ett IT-outsourcingprojekt i Indien exponeras emot är

osystematiska till sin natur. Det är exempelvis svårt att påstå att Indiens infrastruktur

är en risk som påverkar företag globalt. Visst påverkas företag som outsourcar just till

Indien men långt ifrån alla företag gör det. En stor del av Indiens problem med

infrastrukturen grundar sig i elförsörjningen. Risken att förlora elförsörjningen

hanteras genom att förvärv och drift av egna generatorer. Egen elförsörjning i Indien

är måhända billig med svenska mått mätt men det frambringar ändå relativt stora

kassautflöden vilket inte möts upp av ett lägre avkastningskrav. Samma resonemang

kan föras för samtliga av de framhävda riskerna.

Flertalet av de risker som ett outsourcingprojekt i Indien exponeras emot är

osystematiska till sin natur. Exponeringen kan visserligen sträcka sig över hela Indien

och påverka företag med outsourcing belägen till Indien hårt. Trots detta är

verkligheten inte sådan att alla världens företag outsourcar till Indien varpå riskerna

knappast kan sägas påverka alla företag. Utöver detta kan en investerare med ganska

ringa medel diversifiera sitt aktieinnehav globalt varpå risker i ett företag samt i

Indien inte torde inverka markant på aktieportföljen. Jämförs de kostnader som

företagets riskhantering anstränger kassaflödet med det som en aktieägare själv kan

riskhantera för blir kan konstateras att aktieägaren utifrån detta resonemang borde

riskhantera. Adderas detta faktum med riskernas osystematiska natur är det inte

utifrån modern riskhanteringsteori samt utifrån ett aktieägarperspektiv rationellt för

företag själva att hantera risker förenade med outsourcing till Indien.

För att helt förlita sig på detta resonemang måste en analys av de antaganden som

CAPM bygger på göras. Först och främst är inte CAPM frukten av några empiriska

bevis utan är utformad för att enkelt kunna förklara hur investerare och marknaden

skulle agera utifrån dess specifika antaganden. Eftersom det inte är en verklig värld

CAPM beskriver är vissa av dessa antagande något orealistiska. Befinner sig företaget

på en konkurrensutsatt marknad existerar transaktionskostnader, skatter och
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ofullständig information det är därför orimligt att exkludera dessa när riskhantering

för verkliga företag analyseras. Om vi inleder med att föra in skatter i sammanhanget.

Volatilitet i ett företags kassaflöden kommer att orsaka kostnader eftersom den

genomsnittliga skattekostnaden då blir högre. Vidare klarar ett företag med säkrare

kassaflöden av högre skuldsättningsgrad vilket leder till att företaget kan erhålla en

större skattesköld vilken minskar kostnaderna och ökar kassaflödet. Utöver

skattefördelar skulle ett säkrare kassaflöde också minska konkursrisken för företaget

vilket kan tänkas minska långivarnas avkastningskrav.

Vad det gäller ofullständig information har aktieinvesterare oftast inte lika mycket

eller samma information som ledningen. De kan självklart räkna ut marknadsrisken

via historisk data men kan ha svårigheter att på ett tillförlitligt sätt räkna ut företagets

exakta riskexponering. Detta kan i sin tur leda till att investeraren tar på sig en risk

som inte passar dess diversifierade portfölj.

Den vanligaste anledningen till att ett bolag väljer att outsourca en verksamhet är att

de anser att en annan part kan sköta verksamheten på ett effektivare sätt, den anlitade

leverantören klarar av att sköta verksamheten till en lägre kostnad. Minskade

kostnader leder till en högre vinstmarginal. I den grundläggande modellen för

aktieägarvärde i avsnitt 5.1 presenteras vinstmarginalen som en av värdedrivarna som

påverkar aktiekursen. Bolagen som lyckas med sin outsourcing borde därför öka sitt

värde.

Den riskhantering som sker i en outsourcingprocess är till för att minska eventuella

negativa utfall men även för att processen överhuvudtaget skall kunna genomföras.

Den sker för att säkerställa att den prognostiserade kostnadsbesparing skall kunna

inträffa. Denna riskhantering skulle på så sätt kunna likställas med en nödvändig

investering för att lyckas med projektet.

Diskussionen som förts tidigare om att bolagen inte själva ska diversifiera bort

osystematiska risker eftersom dessa kan den enskilde aktieägaren själv hantera genom

att köpa andra värdepapper. Ofta har inte den enskilde aktieägaren den insyn i bolagen

som krävs för att aktivt kunna ändra i sin portfölj utefter de beslut som tas inom
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bolaget. Om bolagens riskhantering säkerställer kostnadsbesparingar borde det leda

till ett ökat värde på bolaget.

Det bör uppmärksammas att de ovanstående resonemangen inte verifierar all

riskhantering som sker. Det måste kontinuerligt utvärderas och kostnaderna för

riskhanteringen vägas emot kostnaderna för eventuella negativa utfall.

9.3.1 Företagsvärderingen

Värdeökning i dessa sammanhang handlar om att öka värdet en investerare vill betala

för en aktie. Eftersom aktieanalytiker spelar en mycket viktig roll i både institutionella

investerares val av aktier och privatsparares val anser vi deras sätt att analysera

aktieägarvärde vara viktigt del. Många aktieanalytiker utgår i deras analyser från ett

schablonmässigt avkastningskrav varpå sedan bland annat det specifika företagets

både företagsspecifika risk och marknadsrisk adderas för att komma fram till ett

slutligt avkastningskrav. Skulle detta stämma är det svårt med bestämdhet dra

slutsatsen att osystematisk risk inte har någon inverkan på aktieägarvärdet.

Respondent 4 tog även upp att sättet att se på riskhantering har förändrats under 2000-

talet. Människor var enligt honom mer riskbenägna tidigare många blev rejält brända

under IT-krashen varpå risk nu ses med sundare ögon nu. Det finns även anledning att

tro att investerare värderar riskhantering högre nu och att det därför kan ha en positiv

inverkan på aktieägarvärdet. Självklart skall företaget se på riskhanteringen ur ett

strategiskt perspektiv för att på så sätt låta den bli ett med företaget samt förhindra att

onödig riskhantering förekommer. Relationen risk och avkastning bör alltid vara

vägledande i dessa sammanhang för att skapa en god riskhantering. Varpå hantering

av risker med för låg sannolikhet och en försumbar kostnad inte utifrån ett

aktieägarperspektiv bör konsumera några direkta kostnader. Utifrån kostnaden för

riskhanteringen och kostnaden som risken medför kan bolaget ta fram huruvida

nettokassaflödet är positivt eller negativt. Är det negativt kan det antas att inget värde

tillförs aktieägarna istället så minskar värdet på bolaget.

När ett företag värderas räknas även dess förväntade tillväxt in i priset. Om ledningen

går ut med information om de positiva effekterna som outsourcingprojektet kan det
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komma att ha stor inverkan på företaget i form av kostnadseffektivisering och kanske

rent av en potentiellt större marknad kommer detta vara inräknat i priset. Om

ledningen sedan har brustit i riskhantering rörande projektet kan detta leda till

besvikelser på marknaden vilket kan resultera i sjunkande aktiekurs. Vidare anser vi

att inte hantera outsourcingprojektet på ett strategiskt sätt tyder på ett visst slarv eller

okunnighet hos ledningen vilket också skulle resultera i ett lägre värde på aktiekursen.

Kostnaden för att diversifiera påverkar möjligen kassaflödet negativt eftersom inte

maximala skalfördelar kan utnyttjas, eller att landet med lägsta löner fullt ut väljs.

Samtidigt får man i sammanhanget inte glömma att det finns andra än monetära

orsaker till att välja att outsourca till ett visst land. Tar man inte hänsyn till kunden

kan värdefulla kunder gå förlorade och marknadsandelar gås miste om. En negativ

inverkan på kassaflödet och förväntad tillväxt samt en negativ påverkan på

aktieägarvärdet skulle vara den sannolika följden.
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10 Slutsatser

I detta kapitel avses att utifrån analysen och diskussionen återknyta tillbaks till syftet
och redogöra för de resultat som framkommit. För att underlätta återkopplingen till
syftet delas slutsatserna upp i de tre frågeställningar som presenterats i det inledande
kapitlet av uppsatsen.

Vilka risker kan identifieras som de mest framträdande i och med IT-
outsourcing till Indien?

Många av riskerna som uppmärksammats under studiens gång är inte enbart kopplade

till IT-outsourcing. Många av riskerna är sådana att de är aktuella oavsett vilken sorts

outsourcing som sker. Tittar man på outsourcing i allmänhet är processen tämligen

lika oberoende av vilken slags verksamhet som outsourcas. Att det skulle innebära

större risker att outsourca avancerade IT-lösningar till Indien än till exempel ett land i

västvärlden är oftast inte sant. Detta då få länder i världen kan mäta sig med den

kompetens och standards som Indiska IT-företag har.

Den risk som upplevs som mest allvarlig är risken att bolaget förlorar viktig

kompetens i och med att någon verksamhet outsourcas. Med tanke på Indien som land

är de största riskerna som direkt kan påverka ett bolags kassaflöden den kraftiga

löneökningen samt hög omsättning på personal. Självklar bör även de kulturella

skillnaderna beaktas innan man bedriver verksamhet i någon större utsträckning i

Indien. Detta mest för att underlätta eventuella problem som kan uppstå i processen.

Bedrivs rationell riskhantering utifrån modern riskhanteringsteori?

Detta beror ofta på vilken erfarenhet av outsourcing som finns i organisationen. De

stora internationella outsourcingleverantörerna har fastställda processer som ser

likadana ut inför varje projekt oavsett vart i världen det sker. Den riskhantering som

utförs av dessa leverantörer har stora likheter med den moderna riskhanteringsteorin.

Till stor del handlar det om vilken erfarenhet olika organisationer har inom

outsourcing samt hur avancerad riskhantering som utförs. För ett bolag som aldrig

outsourcat tidigare kan det vara svårt att genomdriva en rationell

riskhanteringsprocess.
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Bedrivs rationell riskhantering utifrån ett aktieägarperspektiv?

Utgår man enbart ifrån den finansiella teorin om att bolag inte själva ska diversifiera

bort osystematiska risker är det svårt att motivera den riskhantering som sker inför ett

outsourcingprojekt. Detta då nästan samtliga risker som bolagen råkar ut för i en

outsourcing process är osystematiska risker.

Men utifrån det perspektivet att den enskilde investeraren inte har möjlighet att hålla

sig med den information som krävs för att effektivt kunna diversifiera riskerna själv

tyder det på att den riskhantering som sker är till godo för aktieägarna. Den

riskhantering som sker är till för att säkerställa att de ekonomiska målen som driver

outsourcingen uppfylls. Detta borde leda till att påverka bolagets värde i en positiv

riktning. Då de kostnadsbesparingar som eftersöks uppnås och volatiliteten i

kassaflödena minskar.
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Bilaga 1

Intervjumall

Vilka risker anser du vara mest framträdande vid outsourcing till Indien?

Hur pass stora är riskerna med tanke på: Politisk risk?

Infrastrukturen?

Indiskt Management

Indisk självständighet?

Byråkrati?

Tidsuppfattning?

Korruption?

Förlust av kompetens?

Löneinflation?

Grundlön plus pålägg?

Hög omsättning av personalen?

Datasäkerhet?

Vilka riskhanteringsmetoder används för att hantera dessa risker?

Hur har riskhanteringen utvecklats under de senaste åren?

Råder det en stor riskmedvetenhet inom bolag som outsourcar?

Hur ser du på utvecklingen av outsourcing till Indien?


