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Sammanfattning 
Att välja att flytta en del av sin verksamhet till andra sidan jorden, i detta 
fall Indien, är ett stort steg för de flesta företag. Om detta val görs är det av 
yttersta vikt att det grundar sig på riktig information om förutsättningarna i 
landet ifråga. Detta gäller de juridiska-, företagsekonomiska- och kulturella 
förutsättningarna.  
  Den indiska juridiken innehåller komplexa regelverk som ständigt är under 
förändring, särskilt på det affärsjuridiska området. Detta är ett resultat av att 
den indiska regeringen försöker att anpassa juridiken för att locka till sig 
utländska investerare. Inom många områden, exempelvis arbetsrätten och 
immaterialrätten, har Indien mycket tuffa lagar för att skydda arbetstagare 
respektive immateriella rättigheter. Bötesbeloppen för upphovsrättsintrång 
är relativt höga och det kan vara mycket svårt att säga upp en anställd. Detta 
är dock hur juridiken fungerar på pappret i Indien. I praktiken är sanningen 
en annan. Domstolarna i Indien är i princip dränkta av den enorma mängden 
mål som väntar på att avgöras, vilket resulterar i att det tar mycket lång tid 
att få en tvist prövad. Landets ökända byråkrati kan göra det svårt att få de 
tillstånd som krävs eller att få ett papper rätt stämplat. Till detta kan läggas 
en utbredd korruption som ytterligare försvårar situationen. Poängen med 
detta är inte att det är omöjligt att bedriva verksamhet i Indien utan snarare 
att det fungerar på ett annat sätt än i Sverige. Att ha rätt är inte alltid att få 
rätt, som någon sade. Detta talesätt tycks passa bra in på fallet Indien.   Om 
företaget som planerar att etablera sig i Indien känner till dessa 
förutsättningar är chansen betydligt större att affären blir lyckad eftersom 
det då är möjligt att gardera sig mot många av dessa problem genom väl 
utformade avtal. En skiljeklausul kan användas för att ej riskera att hamna i 
en allmän indisk domstol, de immateriella tillgångarna kan skyddas och 
sekretessavtal kan utnyttjas för att se till att känslig information inte hamnar 
i fel händer.    
  Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det mycket som lockar i Indien. 
Staten har på senare år genomfört en rad reformer för att ge incitament till 
utländska investerare. Taket för utländskt ägande inom en rad sektorer har 
höjts eller helt avskaffats. Skattelättnader för företag med utländska ägare 
finns tillgängliga i en rad olika former och tullavgifterna har sänkts, om än 
till en inte helt tillfredsställande nivå. Särskilda s.k. Special Economic 
Zones har upprättats runt om i landet för att erbjuda exportföretag en 
konkurrenskraftig miljö med fördelaktiga regleringar. Utöver detta så ligger 
lönerna för exempelvis programmerare och ingenjörer långt under nivåerna i 
Europa och USA. Detta trots att de i vissa regioner stigit avsevärt de senaste 
åren. De indiska universiteten håller hög nivå på sina utbildningar och 
nästan alla utbildade indier talar bra engelska. Detta är viktiga faktorer när 
det gäller att välja ett land att outsourca i.  
  Verksamhet i Indien kan bedrivas på en rad olika sätt. Ett helägt 
dotterbolag kan upprättas, ett Joint Venture tillsammans med en indisk 
partner är en annan möjlighet. Om företaget ifråga inte vill göra allt för stora 
investeringar i Indien, eller inte vet hur mycket arbete som kommer att 
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behöva utföras i framtiden, kan istället ett indiskt företag anlitas som utför 
de tjänster som är aktuella. Det finns idag en mängd företag av olika storlek 
i Indien som erbjuder alla typer av IT-relaterade tjänster. Det finns inget 
generellt svar på frågan om vilket av dessa alternativ som är bäst. Ett 
outsourcingprojekt måste analyseras utifrån vad målet med outsourcingen 
är, dess storlek och de aspekter som är unika för projektet. Först när dessa 
frågor har besvarats kan verksamhetens form avgöras. 
  De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Indien är stora, men den 
pågående globaliseringen har påverkat Indien under många år. Till följd av 
att merparten av de välutbildade indierna talar engelska är de också väl 
insatta i västerländskt tänkande. Detta till trots skall kulturella skillnader 
inte underskattas och det kan vara bra att sätta sig in i dessa innan 
förhandlingarna påbörjas.  
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Förord 
Under hösten 2005 blev jag erbjuden att göra ett halvårs praktik vid svenska 
ambassaden i New Delhi i Indien. I samband med detta bestämde jag mig 
för att skriva om just outsourcing i Indien. Tanken var att kontakta svenska 
företag på plats för att skriva om de konkreta problem och möjligheter de 
stött på. Denna resa blev av formella skäl aldrig möjlig att genomföra. Man 
kan säga att detta blev min första kontakt med den indiska byråkratin.  
 
Under våren 2006 gavs jag istället möjligheten att praktisera vid UD: s 
avdelning för Asien- och Oceanien i Stockholm. Under denna period 
arbetade jag en hel del med frågor rörande Indien och hade ett flertal 
intressanta möten med indiska diplomater. På detta sätt fick jag en liten 
inblick i Indien som land och dess folk, detta trots att jag inte kunnat besöka 
landet. Av detta skäl valde jag att stå fast vid mitt val av ämne till uppsatsen, 
trots att jag inte kunde genomföra arbetet på det sätt jag hoppats. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till samtliga medarbetare på avdelningen för 
Asien- och Oceanien. Jag fick värdefulla kunskaper om både Indien och 
arbetet på UD under denna period. Praktiken gav mig även möjlighet att 
träffa kunniga personer och delta vid en rad seminarier som handlade om att 
göra affärer i Indien. Jag vill även tacka fyra advokater, tillika specialister 
på outsourcing respektive Indien, som varit till stor hjälp under arbetet med 
uppsatsen. Dessa fyra är Björn Gustavsson, Jim Runsten, Johan Tydén och 
sist men inte minst den mycket hjälpsamme advokaten Sajai Sing som är 
verksam i Bangalore i Indien. 
 
Ett speciellt tack riktas även till min familj, min handledare och mina vänner 
som stått ut med mitt tjat om indisk juridik. 
 
 
 
 
Oskar Frankki 
Falkenberg, 060904 
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Förkortningar 
ACA Arbitration and Conciliation Act 

BCCI Bengal Chamber of Commerce and Industry 

BPO  Business Process Outsourcing 

FICCI Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 

FIPB Foreign Investment Promotion Board 

ICA Indian Council of Arbitration 

ICC International Chamber of Commerce 

IIPA International Intellectual Property Alliances 

ILO International Labor Organization 
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ITES Information Technology Enabled Services 

JV Joint Venture 
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SLA Service Level Agreement 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Den indiska marknaden för outsourcing av IT-relaterade tjänster är för 
tillfället glödhet. Fler och fler svenska företag har de senaste åren fått upp 
ögonen för Indien som destination för outsourcing. Det är slående att det 
finns ett stort antal böcker på ämnet outsourcing, ett mindre antal böcker om 
outsourcing i just Indien men det finns knappt någon tillgänglig litteratur 
som endast behandlar de legala aspekterna av outsourcing i Indien. Syftet 
med denna uppsats är således att sammanställa och analysera de legala 
aspekterna av en outsourcingaffär och samtidigt försöka sätta dem i relation 
till specifika regler och lagar som gäller i ett visst land, i detta fall Indien. 
Juridiken är en mycket viktig beståndsdel av själva outsourcingaffären, men 
för att göra denna uppsats läsvärd för en företagare med siktet inställt på 
Indien kommer även rent affärsmässiga och kulturella aspekter att 
behandlas. Detta är ett måste för att ge läsaren en helhetsbild av vad det 
innebär att göra affärer i Indien. Syftet med uppsatsen är alltså inte att dyka 
på djupet i varje del av det indiska regelverket, utan att lyfta fram och belysa 
vissa frågor som är specifika för just Indien.  
  Att jag valt att belysa det arbetsrättsliga regelverket beror på att dessa 
regler i hög grad kan påverka kostnaderna och de rent praktiska aspekterna 
av outsourcing eller offshoring. Detta kapitel är inte speciellt kopplat till 
programvaruutveckling. 
  Vidare har jag valt att kortfattat redogöra för det indiska regelverket 
gällande alternativ tvistlösning, och då framförallt skiljedomsinstitutet. 
Denna information är relevant då de flesta företag troligtvis väljer att 
använda någon form av alternativ tvistlösning för att inte riskera att hamna i 
en allmän indisk domstol. Inte heller detta kapitel är specifikt kopplat till 
programvaruutveckling. 
  En företagare på väg till Indien kommer att bli tvungen att anlita en indisk 
advokatbyrå eller en svensk specialist för att bistå vid affären. En 
förhoppning med denna uppsats är att läsaren skall få en inblick i vilka 
problem och möjligheter som finns i Indien, men även en idé om vilka 
frågor som bör ställas till motparten eller juristen. Uppsatsen bör kunna 
läsas med behållning av både jurister och icke-jurister. 

1.2 Avgränsningar och material 

Denna uppsats är begränsad så till vida att den endast handlar om 
outsourcing, programvaruutveckling och Indien. Att uppsatsen inte är 
avgränsad till att handla om en specifik juridisk aspekt av en sådan affär är 
ett medvetet val, som grundar sig i två faktorer. För det första skall 
uppsatsen vara läsvärd för en företagare som funderar på att etablera sig i 
Indien och inte endast för jurister. Uppsatsen hade kunnat handla enbart om 
den indiska arbetsrättsliga lagstiftningen, men då hade läsarkretsen och den 
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praktiska nyttan av uppsatsen begränsats avsevärt. Det andra skälet är att det 
material jag haft tillgång till. I Sverige finns ett ytterst begränsat antal 
böcker som handlar om indisk juridik. Inom vissa områden finns det inget 
material alls. Tillgången på material och källor har alltså delvis styrt 
uppsatsens upplägg, och på ett naturligt sätt avgränsat vilka frågeställningar 
som belyses och på vilket djup dessa redogörs för.  
  Vidare har jag valt att inte redogöra för den skatterättsliga situationen i 
Indien då detta är en mycket komplex fråga. En annan fråga som kan bli 
aktuell vid outsourcing av denna typ är behandling av personuppgifter. 
Även detta är ett ämne för en egen uppsats och det räcker med att konstatera 
att det i Indien inte finns något lagstadgat skydd för denna typ av uppgifter. 
  Det material jag använt mig av är av mycket skiftande karaktär. När det 
gäller outsourcing har jag använt böcker av erkända akademiker, såväl 
svenska som utländska. Detsamma gäller för delarna som handlar om Indien 
som land. När det gäller indisk juridik har jag dock till stor del fått förlita 
mig på Internet-källor, artiklar, muntliga källor och information från ett 
antal seminarier som jag har närvarat vid. De muntliga källorna utgörs av 
erfarna advokater i Sverige och Indien som arbetat med denna typ av 
affärer. När det gäller indisk lagtext har jag använt mig av fulltextversioner 
från IndiaLawInfo.com som drivs av indiska advokater. Flertalet av de 
artiklar jag använt kommer ifrån facktidskrifter som även publiceras i fysisk 
form, men att antal är författade av indiska advokater och finns endast 
publicerade på deras byråers hemsidor. I Indien är det mycket vanligt att 
advokater skriver artiklar inom sina specialområden som sedan läggs ut på 
byråns hemsida.  
  Att på detta sätt använda andrahandskällor medför givetvis svårigheter 
med att bedöma trovärdigheten och kvalitén på materialet. För att råda bot 
på detta har jag endast använt material från myndigheter, väl ansedda 
advokatbyråer, etablerade tidskrifter och material som finns publicerat på de 
indiska universitetens hemsidor. Jag bedömer därför materialets 
trovärdighet som hög. 
  Utöver detta har jag utgått ifrån ett omfattande autentiskt outsourcingavtal 
som jag fått ifrån en av Sveriges största advokatbyråer. 

1.3 Metod 
Uppsatsen är utformad efter en rättsdogmatisk metod. Utifrån doktrin och 
diverse artiklar har jag försökt utröna vilka juridiska aspekter som är 
specifika för outsourcing av programvaruutveckling. Efter detta har jag med 
hjälp av indisk lagtext försökt beskriva hur dessa aspekter regleras i Indien. 
Vilka delar av den indiska juridiken som redogörs för, har avgjorts av det 
material jag haft tillgång till. Till sin natur är uppsatsen deskriptiv men jag 
har försökt att problematisera framställningen så mycket som möjligt. Jag 
har i största möjliga mån utgått från förstahandskällor i form av lagtext 
publicerad på indiska myndigheters hemsidor. I de fall andrahandskällor 
som refererar till lagtext har använts, så har mer än en sådan källa använts 
för att verifiera uppgifterna. I vissa fall förekommer uppgifter ifrån 
seminarier jag deltagit vid det senaste året. Aktuell föreläsare och tidpunkt 
för seminariet anges då. Det förekommer även att viss information hänför 
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sig till samtal eller korrespondens som jag haft med ett antal praktiker som 
är specialister på indisk juridik eller outsourcing. I dessa fall har personerna 
ifråga haft möjlighet att godkänna det skriftliga resultatet av samtalen. 

1.4 Begreppsanvänding 
I denna uppsats kommer det engelska begreppet outsourcing att användas 
istället för utkontraktering som torde vara det mest närliggande svenska 
begreppet. Praktiskt taget all svensk och internationell litteratur använder 
det engelska ordet. Jag använder även begreppet outsourcing i en något 
vidare mening en dess strikta innebörd vilken definieras av bl.a. Augustson 
och Sten: ”Utkontraktering av en aktivitet som tidigare utfördes internt, till 
en extern leverantör som sedan mot betalning förser organisationen med 
den aktuella aktiviteten under en avtalad tid”.1

  Begreppet offshoring syftar till var arbetet utförs och innebär att ett företag 
flyttar en del av sin verksamhet utomlands, exempelvis till Indien. Uttrycket 
används dock ibland på samma sätt som outsourcing, och för att minska 
antalet tekniska begrepp så kommer jag att i uppsatsen använda outsourcing 
som en benämning för båda dessa situationer. Problem med 
begreppsanvändningen skulle annars uppstå vid exempelvis ett Joint 
Venture mellan ett svenskt och ett indiskt företag. I detta fall sysslar det 
svenska företaget i strikt mening både med outsourcing och offshoring. 
Outsourcing har skett till den indiska delen av JV: t, men samtidigt har det 
svenska företaget endast flyttat sin verksamhet offshore med tanke på den 
svenskägda delen av JV: t. 
  I engelskspråkig litteratur används ofta orden client och supplier som 
benämning för den som köper en outsourcingtjänst respektive den som 
tillhandahåller tjänsten. För enkelhetens skull kommer begreppen kunden 
och leverantören att användas för att beskriva detta förhållande. Kunden är 
alltså det svenska företaget som vill ha viss verksamhet utförd i Indien och 
leverantören är det indiska företaget som tar över verksamheten. 
  Med programvaruutveckling avses den process där ett antal personer 
utvecklar och skriver mjukvara avsedd att utföra vissa av kunden 
förutbestämda åtgärder. 
  Begreppet servicenivåavtal skulle förvisso kunna användas, men jag har 
här valt att använda det engelska begreppet Service Level Agreement. Även 
detta begrepp används i icke engelskspråkig litteratur och framförallt i det 
outsourcingavtal som jag utgått ifrån vid arbetet med uppsatsen. Om läsaren 
av denna uppsats någonsin stöter på ett avtal av denna typ så kommer det 
med största sannolikhet att benämnas just Service Level Agreement. Även i 
kapitlet om prissättning används vissa engelska begrepp eftersom jag inte 
funnit några helt passande motsvarigheter på svenska. 

                                                 
1 Augustson, Magdalena & Bergstedt Sten, Viveca, Outsourcing av IT-tjänster, 
Industrilitteratur, 1999, s 15. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort presentation av Indiens historia och landets 
rättsystem (kapitel 2). Detta för att ge läsaren en möjlighet att förstå 
kommande kapitel i ett större sammanhang. Kapitel 3 berör de faktorer som 
är relevanta att beakta när ett visst land väljs som outsourcingdestination. 
Vissa för och nackdelar med Indien diskuteras. Följande kapitel berör vad 
av ett företags verksamhet som lämpar sig för outsourcing (kapitel 4). Vad 
är företagets kärnkompetens? Efter detta diskuteras i vilken form 
verksamheten i Indien bör drivas (kapitel 5). Skall ett dotterbolag bildas 
eller ett Joint Venture upprättas med en indisk partner? När är outsourcing, i 
strikt mening, det rätta alternativet? Kapitel 6 redogör för det lagstadgade 
skyddet för datorprogram i Indien, och belyser vilka problem landet står 
inför på det upphovsrättsliga området. Kapitel 7 behandlar en av de 
viktigaste aspekterna av en outsourcingaffär; avtalet. Denna framställning 
berör endast situationen då ett utländskt företag anlitar en indisk leverantör 
för att utföra vissa tjänster, alltså ej situationen då verksamhet bedrivs i egen 
regi i Indien. Nästa avsnitt, kapitel 8, ger en övergripande inblick i det 
indiska arbetsrättsliga regelverket. Vissa specifika regler och lagar redogörs 
för, med konkreta exempel som kan vara relevanta att känna till. Kapitel 9 
behandlar det indiska skiljedomsinstitutet och möjligheterna att få en 
utländsk skiljedom verkställd i Indien. Avslutningsvis presenteras 
författarens slutsatser av undersökningen i kapitel 10. 
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2 Indien  
Utan grundläggande kännedom om Indiens historia kan det vara svårt att 
förstå varför dagens Indien fungerar som det gör. En inblick i landets 
rättssystem som sådant gör det möjligt att sätta specifika regler i ett 
sammanhang och kan också ge en viss förståelse för vilka problem och 
utmaningar de indiska domstolarna står inför. Detta kapitel avser ge en 
mycket övergripande bild av Indiens historia och rättssystem. 

2.1 Nu och då 
Indiens historia är lång och brokig, och lämpar sig egentligen inte för en 
kort sammanfattning. Här kommer inte att redogöras för de otaliga folkslag 
och härskare som befolkat och regerat i Indien under de senaste 4000 åren. 
Engelsmännens stora inflytande på det juridiska och administrativa systemet 
i Indien kräver dock en redogörelse för den period som sträcker sig från 
början av 1600-talet fram till självständigheten 1947. Nästa period som haft 
stor inverkan på juridiken men framför allt det ekonomiska klimatet idag är 
den som inleddes 1991. Detta var året då den indiska regeringen inledde en 
rad ekonomiska reformer för att utveckla den indiska ekonomin, förbättra 
företagsklimatet och öka de utländska investeringarna.  

2.2 Det brittiska Indien 
Engelsmännens inflytande i Indien grundlades i början av 1600-talet genom 
bildandet av the East India Company, som var ett samarbete mellan 
engelska köpmän som ville göra affärer i Asien. Under hela 1600-talet 
anlade engelsmännen handelsstationer i landet, och snart dominerade man 
princip samtliga indiska kuster. Det var inte bara engelsmännen som bildat 
handelssällskap inriktade sig på Indien. Ett antal andra europeiska länder 
gjorde likadant, däribland Portugal, Frankrike, Danmark och Sverige. 
Frankrike och England kämpade under 1700-talet hårt om dominansen i 
Indien, och portugiserna lämnade inte landet helt förrän 1961. Den brittiska 
och franska dominansen under 1700-talet gjorde att Sveriges försök att 
vinna fäste i Indien misslyckades, och Ostindiska Kompaniets resor gick 
huvudsakligen till Kina.    
  Trots engelsmännens stora inflytande i landet under 1700-talet, både 
genom handel och militär styrka, styrdes landet fortfarande officiellt av den 
muslimske stormogulen i Delhi. År 1813 upphävdes det monopol som the 
East India Company haft på handel i Indien, men engelsmännen fortsatte att 
stärka sin position i landet. Efter att ha slagit ner ett myteri bland de indiska 
soldaterna i brittiska armén, då myteristerna intagit Delhi, återtog britterna 
snart staden och i november 1858 tog man officiellt över styret av Indien.     
Engelsmännens närvaro i landet hade stor inverkan på Indiens utveckling. 
Hamnar anlades, ett järnvägsnät byggdes och Indiens administrativa och 
juridiska system utvecklades. Detta till trots bildades i slutet av 1800-talet 
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en slags självständighetsrörelse av akademiskt utbildade indier som ansåg 
att de själva var kapabla att styra landet. Rörelsen och debatten om 
självständighet centrerades kring partiet Indian National Congress 
(Nationalkongressen), som var ett samarbetsorgan mellan indierna och 
engelsmännen. Flertalet av de indiska ledamöterna i INC var för övrigt 
advokater.  
  Det var i just nationalkongressen som Mahatma Gandhi (1869-1948) 
stegade in i det politiska livet i början av 1900-talet. Gandhi propagerade för 
fredliga lösningar på alla konflikter, passivt motstånd, och självständighet 
från engelsmännen genom vägran att samarbeta. Gandhis popularitet växte 
snabbt bland indierna och engelsmännen började med små steg att styra sin 
politik i riktning mot ett eventuellt självständigt Indien. Engelsmännen 
oroade sig dock över Gandhis inflytande och försökte bl.a. sabotera hans 
arbete genom att stötta bildandet av ett Muslim League, för att landets 
muslimer skulle ena sig och på detta sätt försvaga kongressen. Slitningar 
mellan hinduer och muslimer uppstod, och på 1940-talet genomfördes en 
rad massakrer mellan de två folkgrupperna. När engelsmännen slutligen 
valde att låta indierna få sin efterlängtade självständighet 1947, delades 
landet även upp i en hindustat och en muslimstat och således utropades även 
självständighet för Väst- och Östpakistan. Dessa två stater blev vad vi i dag 
kallar Pakistan respektive Bangladesh i början av 1970-talet.  

2.3 1991 till 2006 

I början av 1990-talet hade Indien ett enormt budgetunderskott och landets 
valutareserv var kraftigt ansträngd bl.a. till följd av de höga oljepriserna. 
Narasimha Rao, som precis blivit premiärminister efter att Kongresspartiet 
vunnit valet, beslutade i samråd med sin finansminister Manmohan Singh att 
genomföra en rad reformer för att rädda landets ekonomi. Att den typ av 
statlig totalplanering som använts sedan självständigheten inte fungerade 
bevisades av Sovjetunionens fall samma år. För att råda bot på problemet 
genomfördes ett antal åtgärder. En rad industrisektorer privatiserades och 
endast vapenindustrin, atomenergiindustrin och järnvägen stannade inom 
statens monopol. De indiska företagens exportsubventioner avskaffades 
samtidigt som systemet för statliga licenser för företagsetableringar 
förändrades och importtullarna sänktes. I kombination med att rupien 
devalverades med 20 procent gav dessa reformer snabbt resultat. De 
följande åren ökade tillväxten och statsskulden sjönk. 
  Åtgärderna för att anpassa indiens ekonomi till den rådande 
globaliseringstrenden fortsätter än idag. Lagar har antagits och anpassats för 
att locka till sig utländska investeringar, och regeringen månar om att 
tillfredsställa IT-industrins önskemål. I dagsläget är just Manmohan Sing, 
mannen som var med att lägga grunden för de ekonomiska reformerna 1991, 
Indiens premiärminister.2

 

                                                 
2 All information i avsnitt 2 – 2: 3 har hämtas ur: Strandberg, Samuel, Indien i stort och 
smått, Samuel Travel, 1997 och O´Yeah, Zac, Indien – Personlig vägvisare till land och 
kultur, Anamma, 1995. 
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2.4 Det Indiska rättssystemet 

2.4.1 Allmänt 
Som en följd av att Indien länge var en del av det brittiska imperiet grundar 
sig det indiska rättssystemet på brittisk common law. Landets konstitution 
från 1950 är delvis baserad på den brittiska Government of India Act 1935, 
men den är även influerad av exempelvis den irländska konstitutionen.3 Av 
konstitutionen framgår att Indien är en federal republik bestående av en 
union av stater. Vidare stadgas att de enskilda staterna och unionen skall ha 
separata lagstiftande och verkställande befogenheter. Lagar stiftas både på 
central nivå och delstatsnivå. Konstitutionen beskriver ingående 
behörigheten att stifta lagar på respektive nivå. I det sjunde tillägget 
(seventh schedule) räknas ett antal områden upp som är exklusiva för 
lagstiftning på central nivå. Detta gäller så länge de inte inkräktar på de 
områden som räknas upp i sjunde tilläggets state list, som beskriver 
staternas exklusiva områden.4 Trots detta finns det ingen uppdelning mellan 
federala- och delstatsdomstolar, utan samtliga domstolar är behöriga att 
pröva mål som grundar sig på båda typer av lagar.  

2.4.2 Domstolarna 
Överst i domstolshierarkin finns Supreme Court of India i New Delhi. 
Antalet domare i Supreme Court får ej överstiga 25 och högste chef skall 
vara en s.k. Chief Justice of India.5 Alla förhandlingar sker på engelska och 
är öppna för allmänheten.  
  Nästa steg i hierarkin består av s.k. High Courts som finns i princip alla 
delstater. I vissa fall kan en sådan domstol ha jurisdiktion över mer än en 
delstat.6 För tillfället finns det 18 High Courts i Indien.7   
  Första instans i Indien består i princip av vad som kallas District Courts för 
civilrättsliga mål och Session Judge & Additional Sessions för straffrättsliga 
mål. Denna uppdelning är dock inte helt korrekt eftersom olikheter kan 
finnas mellan de olika delstaternas system, och för att det ofta är trycket på 
de olika domstolarna som bestämmer om de i praktiken separerar 
civilrättsliga och straffrättsliga mål.8 Som tidigare nämnts anges Supreme 
Court och High Courts respektive jurisdiktion i den indiska konstitutionen. 

                                                 
3 Ramakrishnan, V, Guide to Indian Laws, 2003, s.3. www.llrx.com  
4 Constitution of India, 7th Schedule. 
5 Judicial System an Reforms in Asian Countries: The Case of India, Indian Law Institute, 
IDE Asian Law Series No3, 2001, s. 3. 
6 Judicial System an Reforms in Asian Countries: The Case of India, Indian Law Institute, 
IDE Asian Law Series No3, 2001, s. 3. 
7 Supreme Court of India, www.supremecourtofindia.nic.in, 060523. 
8 Judicial System an Reforms in Asian Countries: The Case of India, Indian Law Institute, 
IDE Asian Law Series No3, 2001, s. 7. 
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När det gäller förstainstansernas jurisdiktion bestäms denna istället på 
delstatsnivå.9

  Det enskilt största problemet för de indiska domstolarna är det enorma 
antalet mål som väntar på prövning. För att ge en bild av hur läget ser ut kan 
det nämnas att den senaste upplagan av Court News, en publikation som ges 
ut av Supreme Court of India, anger att antalet mål som står i kö för att tas 
upp av någon typ av domstol i Indien uppgår till ca 29 210 015.10 Denna 
siffra förväntas inte sjunka. 
 
 

                                                 
9 Judicial System an Reforms in Asian Countries: The Case of India, Indian Law Institute, 
IDE Asian Law Series No3, 2001, s. 12. 
10 Court News, Vol:1, No:1, januari 2006, www.supremecourtofindia.nic.in, 060523. 
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3 Varför Indien? 
Vad är det egentligen som talar för att ett företag skall outsourca sin 
verksamhet till just Indien, och vad är det som talar emot detta?  För att 
bestämma huruvida ett land är en attraktiv destination för outsourcing kan 
de avgörande faktorerna delas in i två kategorier; de lokala faktorerna och 
de mänskliga faktorerna.  
 

3.1 De lokala faktorerna 
I denna kategori återfinns faktorer som t.ex. politisk stabilitet, byråkrati och 
infrastruktur; telekommunikation, elektricitet, vägar m.m.  
  Den indiska regeringen har upprepade gånger uttryckt att den 
informationsteknologiska verksamheten är en av landets främsta styrkor, 
och att man är villig att stifta lagar som underlättar för IT-industrins 
utveckling.11 Regeringen ställer sig även positiv till att stötta andra 
industrigrenar som är viktiga för IT-företagen.  
  Indien har länge dragits med ett rykte som gör gällande att byråkratin i 
landet gör det svårt att starta och bedriva verksamhet. Trots regeringens 
positiva inställning till inkommande utländskt kapital och försöken att 
underlätta för företagen, så hamnar Indien på plats 116 av 155 när 
Världsbanken och International Finance Corporation rankar länder efter hur 
lätta de är att göra affärer i.12 Även i undersökningar över hur lång tid det 
tar att registrera ett företag i länder runt om i världen hamnar Indien långt 
ner på listan. I snitt tar det 89 dagar att registrera ett företag i Indien, vilket 
kan jämföras med ca 40 dagar i Kina och endast ca 10 dagar i USA.13

3.1.1 Special Economic Zones 
En konkret åtgärd från regeringens sida, för att ge incitament åt utländska 
företag att investera i Indien, är inrättandet av s.k. Special Economic Zones 
(SEZ). Dessa zoner behandlas som utländskt territorium när det gäller just 
handel, skatter och avgifter. Varor som förs in i en zon från Indien 
behandlas alltså som export, och varor som förs ut ur zonen till Indien 
behandlas som import. Företag som bedriver verksamhet inom dessa zoner 
skall först och främst vara nettoexportörer. Inga skatter betalas då för varor 
eller tjänster som exporteras från Indien till resten av världen. Ingenting 
hindrar att företagen i zonerna är 100 procent ägda av utländska bolag. 
Dessa företag behöver heller inte betala någon inkomstskatt/bolagsskatt de 
första fem åren. Följande tre år kan skattelättnaden vara upp till 50 

                                                 
11  Kobayashi-Hillary, Mark, Outsourcing to India, Springer, 2004, s. 153. 
12 Doing Business in 2006:Country Data Profiles, Världsbanken och International Finance 
Corporation, http://www.doingbusiness.org/, 060608. 
13 Affärers Indienseminarium, ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
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procent.14 En rad andra fördelar erbjuds de företag som väljer att bedriva 
verksamhet inom en SEZ. År 2005 fanns det 8st SEZ i Indien. 
 

3.1.2 Transport och energi 
Indien har ett antal stora internationella flygplatser och det är inget problem 
att ta sig till de största städerna. De tre inhemska flygbolagen Indian 
Airlines, Jet Airways och Sahara konkurrerar om kunderna, och priserna på 
flygresor inom landet är låga och servicen är bra.15  
  Järnvägen och vägarna i Indien fungerar inte lika bra som flyget. Vägarna 
är ofta i dåligt skick och kraftigt trafikerade i storstadsregionerna. Indien har 
för övrigt världens största järnvägssystem med ca 11 000 tåg som 
transporterar över 13.24 miljoner passagerare dagligen.16  
  I dagsläget är trafiknätet kraftigt överbelastat och investeringar inom en rad 
områden är nödvändiga. Indiens infrastrukturinvesteringar ligger för 
tillfället på ca 5-6 procent av BNP vilket kan jämföras med ca 20 procent av 
BNP i Kina.17  Den indiska staten har dock planer på att öka dessa 
investeringar med ca 67 procent de närmaste tre åren.18

  Ett stort problem för företag i Indien är energiförsörjningen. Strömavbrott 
är vanliga och ca 70 % av landets energibehov importeras, en siffra som för 
övrigt väntas öka de närmsta åren.19 Oljan spelar en mycket viktig roll för 
energiförsörjningen och Indien ser ett behov av att skaffa sig en mer 
långsiktig kontroll över produktion och tillgång. Delar av Centralasien, 
Mellanöstern och Afrika är föremål för ett växande intresse hos Indien i 
sökandet efter investeringar i olje- och gasfält. 
 

3.1.3 Telekommunikation 
Telekommunikationssektorn har på senare år avreglerats vilket har lett till 
att utvecklingen inom detta område tagit fart. I början av 2006 beräknades 
antalet mobilabonnemang till ca 69 miljoner, och väntas öka med ca fem 
miljoner per månad.20 Trots att det är över tio år sedan mobiltelefonin 
introducerades i Indien täcks endast ca en tredjedel av mobiloperatörernas 
nät.21 Det är främst landsbygden som står utan täckning idag, och stora 
investeringar krävs för att nå full täckning. Konkurrensen mellan 
operatörerna har gjort att samtalspriserna är mycket låga. Ett samtal kan i 
bästa fall kosta från ca 7-15 öre per minut.22

                                                 
14 All information rörande skattelättnader inom dessa zoner finns tillgänglig på 
www.sezindia.nic.in.  
15 Davies, Paul,  What´s this India business?, Nicholas Brealey Publishing, 2004, s. 13. 
16 Kobayashi-Hillary, Mark, Outsourcing to India, Springer, 2004, s. 154-155. 
17 Veckans Affärers Indienseminarium, ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
18 Veckans Affärers Indienseminarium, ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
 
19 FöreningsSparbanken Analys – Indien, Nr2, 21 Februari 2006, s. 10. 
20 The World Fact Book – India, www.cia.gov, 060815. 
21 Veckans Affärer, Nr 20, 2006, s. 88. 
22 Veckans Affärer, Nr 20, 2006, s. 91. 
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  Antalet fasta telefonabonnemang i Indien var år 2005 ca 67 miljoner, även 
detta en siffra som förväntas växa snabbt.23

 

3.2 De mänskliga faktorerna 
En av de viktigaste faktorerna vid all form av outsourcing är de människor 
som skall utföra arbetet. Här har Indien en klar fördel gentemot många 
andra länder. Landet har ett bra utbildningssystem och i princip alla 
universitetsutbildade personer talar bra engelska. Just kommunikationen 
med de anställda kan annars vara ett problem vid outsourcing till 
låglöneländer.  

3.2.1 Utbildning och kompetens 
Indien har för tillfället 311 universitet och ca 15 600 colleges. Sammantaget 
tar ca 2,5 miljoner studenter examen från en högre utbildning varje år.24 
Trots att ca 75 000 IT-ingenjörer utexamineras varje år är detta inte 
tillräckligt för att tillgodose den nationella efterfrågan. Denna siffra är dock 
inte helt entydig eftersom många arbetsgivare anställer studenter med en 
teknisk utbildning som inte är en ”ren” IT-utbildning, men som trots allt 
uppfyller de aktuella kompetenskraven.25 Utöver personer med denna typ av 
kompetens finns det givetvis ett stort antal individer med någon form av 
lägre utbildning, inom exempelvis programmering, som är fullt kapabla att 
utföra många av de uppgifter som företagen efterfrågar. De indiska IT-
företagens branschorganisation NASSCOM och konsultföretaget McKinsey 
förutspår ett underskott på ca 500 000 kvalificerade akademiker år 2010.26 
Denna siffra innefattar dock både IT-sektorn och BPO-sektorn (Business 
Process Outsourcing). 
  De Indiska universiteten håller mycket hög standard och flertalet är starkt 
inriktade på tekniska utbildningar. Exempelvis så har det väl ansedda Indian 
Institute of Technology ca 178 000 ansökande varje år, och av dessa antas 
ungefär 3500 studenter motsvarande ca 2 %. Bara i Bangalore finns det fler 
IT-ingenjörer än i Silicon Valley, ca 150 000 st.27  
  En undersökning gjord av Carnegie Mellon University i USA visar att de 
allra flesta IT-chefer som tillfrågades i undersökningen, ansåg att de indiska 
programmerarna höll mycket hög klass, var villiga att lära sig och var öppna 
för nya idéer.28  

                                                 
23 The World Fact Book – India, www.cia.gov, 060815. 
 
24  Globalization and Offshoring of  Software, A Report of the ACM Job Migration Task 
Force, 2006, s. 218. 
25 Globalization and Offshoring of  Software, A Report of the ACM Job Migration Task 
Force, 2006, s. 219. 
 
26 If in doubt, farm it out, The Economist, Juni, 2006, s. 54. 
27 Carmel, Erran & Tjia, Paul, Offshoring information technology, Cambridge, 2005, s. 80. 
28 The globalisation of software: The case of the Indian software industry, Carnegie Mellon 
University, 2003, s. 30. 
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3.2.2 Löner och kostnadsläge 
Ett av de främsta skälen för att outsourca till Indien är det generellt låga 
kostnadsläget i landet, och då framförallt det fördelaktiga löneläget. 
Kostnaderna för att bedriva verksamhet i Indien skiljer sig givetvis ganska 
mycket åt beroende på vilken etableringsform det outsourcande företaget 
väljer. Generellt sett kan man dock säga att lönerna för en programmerare i 
Indien ligger på runt 25-30 procent av lönerna i Europa.29 Medianlönen för 
en nyutexaminerad indisk programmerare ligger någonstans runt 6840 US 
dollar om året.30 I dagsläget motsvarar detta en månadslön på ca 4560 
svenska kronor. Alltför stor vikt bör dock inte läggas vid dessa siffror 
eftersom löneläget varierar kraftigt beroende på i vilken region av landet 
företaget väljer att etablera sin verksamhet.  
  De senaste åren har lönerna för programmerare i Indien stigit med över 10 
procent om året, och Indien är inte längre den billigaste 
outsourcingdestinationen sett till löneläget.31 Att endast se till de anställdas 
löner ger dock ingen helhetsbild av vad det kostar att ha anställda i Indien. 
Om man utöver lönen även lägger till kostnader för hyra, försäkringar, 
skatter, förmåner m.m. hamnar kostnaden för en anställd programmerare på 
ca 30 000-40 000 US dollar om året. Kostnaden för samma programmerare i 
USA hamnar på ca 120 000-150 000 US dollar.32 Kostnaderna för att 
anställa medarbetare i Indien är alltså betydligt lägre än i både USA och 
Europa. 
  Dessa siffror gäller situationen då det outsourcande företaget anställer på 
plats i Indien och inte genom en leverantör. Sker outsourcingen istället 
genom en leverantör tar denne vanligtvis ut en avgift per anställd och 
timme. Dessa avgifter kan många gånger vara betydligt högre än lönen till 
den anställde, men i detta fall står leverantören för en rad andra kostnader 
som annars hade belastat det outsourcande företaget. Bland dessa kostnader 
kan bl.a. nämnas hyra av faciliteter, utbildning av personal och givetvis 
leverantörens egen vinst. 
     

3.2.3 Kultur och religion 
Kulturella skillnader nämns ofta som något negativt när man talar om att 
göra affärer i främmande länder. Begreppet kultur är dock brett och kan 
brytas ner i olika beståndsdelar, och man skulle kunna säga att varje person 
tillhör en rad olika kulturer. T.ex. kan en och samma person tillhöra en viss 
etnisk/nationell kultur, en religiös kultur, och en viss arbetskultur. En 
intressant tanke är att sätta fokus på den sitsnämnda ”kulturen”. Den 
internationellt kända IT-profilen Larry Constantine menar att den subkultur 
datorprogrammerare tillhör runt om i världen ofta är starkare än den s.k. 
                                                 
29 Kobayashi-Hillary, Mark, Outsourcing to India, Springer, 2004, s. 156. 
30 www.payscale.com, 23/1- 2006. 
31 Carmel, Erran & Tjia, Paul, Offshoring information technology, Cambridge, 2005, s. 33. 
32 Carmel, Erran & Tjia, Paul, Offshoring information technology, Cambridge, 2005, s. 33. 
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nationella kulturen. Om denna teori stämmer har alltså den indiska 
programmeraren mer gemensamt med en amerikansk programmerare än 
med t.ex. en indisk parlamentstjänsteman.33 Detta är bara ett synsätt och 
troligtvis finns det kulturella skillnader som kan ställa till problem. Att vara 
medveten om hur man bör klä sig vid olika tillfällen och hur man 
exempelvis förhandlar ett kontrakt i Indien kan vara viktigt för att nå 
framgång i verksamheten.34 Bara en sådan sak som att indier i princip 
vägrar att säga nej till ett förslag eller en förfrågan och att de skakar på 
huvudet när de lyssnar på en talare, kan ställa till stora problem om 
motparten inte känner till dessa egenheter.35  
  Att visa respekt för de anställdas religion är givetvis en nödvändighet.  
Indiens befolkning tillhör en rad olika trosuppfattningar. Klart dominerande 
är hinduismen som följs av ca 82 % av befolkningen. Hinduismen är en av 
världens äldsta religioner och har funnits i Indien i flera tusen år. Den näst 
största religionen är islam, med ca 12 % av befolkningen. Islam 
introducerades i Indien av invaderande styrkor under 1500-talet. Ända sedan 
denna tid har det funnits spänningar mellan Indiens hinduiska och 
muslimska befolkning. Detta är till stor del ett resultat av de båda 
religionernas olikheter. Islam är en strikt monoteistisk religion med en 
trossats som endast erkänner en enda gud, och hinduismen är polyteistisk 
med tusentals gudar. Medan muslimer anser att grisen är ett orent djur och 
istället gärna äter nötkött så är kon ett heligt djur för hinduerna. Detta är 
givetvis en mycket förenklad förklaring till varför muslimer och hinduer har 
haft problem att komma överens under århundradena, men den visar på de 
faktiska olikheter som orsakar meningsskiljaktigheter mellan folkgrupperna.  
  Den tredje största religionen i Indien är kristendomen med ca 2,3 % av 
befolkningen. Kristendomens anhängare återfinns mestadels bland de f.d. 
lågkastiga i Syd-Indien som attraherats av denna religions jämlikhetsideal.36

 
 

                                                 
33 Carmel, Erran & Tjia, Paul, Offshoring information technology, Cambridge, 2005, s. 
180. 
34 Intressanta erfarenheter på detta tema återfinns i Davies, Paul, What’s this India 
business? 
35 Samtal med advokat Sajai Singh, partner vid J. Sagar Associates i Bangalore, 051028. 
36 Strandberg, Samuel, Indien i stort och smått, Samuel Travel, 1997, s. 75. 
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4 Vad lämpar sig för 
outsourcing? 

Om företagsledningen funderar på att outsourca en del av verksamheten blir 
följdfrågan givetvis; vilken del skall läggas ut? Att noggrant överväga hur 
outsourcingen kommer att påverka företagsstrukturen och det dagliga 
arbetet är ett måste. För att inte mista sin konkurrenskraft i förhållande till 
andra företag i samma bransch bör det som utgör bolagets kärnkompetens 
aldrig outsourcas. 

4.1 Allmänt 

En vanlig uppdelning, när det gäller vilka delar av ett företags verksamhet 
som lämpar sig för outsourcing, är den mellan kärnkompetens och icke 
kärnkompetens. Kärnkompetens är inte ett klart definierat begrepp men i en 
artikel i Harvard Business Review37 definierar författarna begreppet utifrån 
tre olika test: 
 

1. Kärnkompetens är en förmåga som är möjlig att exploatera på en rad 
olika marknader. 

2. Kärnkompetensen skall bidra till den upplevda kundnyttan som 
slutprodukten ger. 

3. Kärnkompetensen skall utgöra något unikt som konkurrenterna har 
svårt att kopiera. 

 
Kärnkompetens kan även beskrivas som de kunskaper och den expertis en 
organisation förvärvat genom medarbetarnas kollektiva lärande.38 Denna 
kompetens är resurskrävande i sig då den måste underhållas och 
vidareutvecklas. Av detta skäl bör ett företag inte ha allt för många 
kärnkompetenser och dessa bör inte vara föremål för outsourcing.39

  Alla de verksamheter som inte utgör företagets kärnkompetens bör eller 
åtminstone kan outsourcas.40 Ett företag bör alltid koncentrera sig på det 
man är bäst på, och allt som oftast är det detta som utgör företagets 
kärnkompetens. Verksamheter som inte faller inom detta område kan 
förmodligen utföras mer effektivt av ett specialiserat företag, oavsett om 
detta ligger i Sverige eller i exempelvis Indien. Dessa företag har möjlighet 
att erbjuda sina tjänster till flera andra företag samtidigt, och kan därför 
genom storskaledrift uppnå en hög grad av effektivitet och kompetens.  

                                                 
37 Hamel,Prahalad, The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, 
1990, Maj-Juni. 
38 Augustson, Magdalena & Bergstedt Sten, Viveca, Outsourcing av IT-tjänster, 
Industrilitteratur, 1999, s. 53. 
39 Augustson, Magdalena & Bergstedt Sten, Viveca, Outsourcing av IT-tjänster, 
Industrilitteratur, 1999, s. 54. 
 
40 Davies, Paul,  What´s this India business?, Nicholas Brealey Publishing, 2004, s.22. 
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Poängen med detta är inte att det endast är kärnkompetensen som är viktig 
för ett företag. Snarare kan man se det så att största möjliga konkurrenskraft 
uppnås genom ett bibehållande av kärnkompetensen inom det egna 
företaget, i kombination med outsourcing av de verksamheter som kan 
utföras mer effektivt av en specialist. Outsourcing skall i bästa fall ge ett 
företag mer tid och resurser att lägga på utveckling av sin kärnkompetens.  

4.2 Programvaruutveckling 

  När det gäller just programvaruutveckling gäller det att bryta ner begreppet 
i flera olika beståndsdelar för att klargöra vad som kan utgöra en 
kärnkompetens. Davies ger följande exempel på hur begreppet kan brytas 
ner:41

 
1. Analys av vilken typ av programvara som skall utvecklas. 
2. Översättning av analysen till en fungerande 

programvaruspecifikation. 
3. Design av programvaran. 
4. Programmering. 
5. Test och eventuell implementering av programvaran. 
 
Att själva programmeringsarbetet knappast utgör företagets 
kärnkompetens kan tyckas vara ganska självklart om vi exempelvis talar 
om ett företag som utvecklar mobiltelefoner med en viss medföljande 
programvara. På samma sätt kan programvaruspecifikation och design 
vara mycket viktiga för slutprodukten och därför förmodligen utgöra 
kärnkompetens. Detta är dock inga självklarheter och det är omöjligt att 
dra några generella slutsatser om vad som utgör kärnkompetens eller ej. 
Denna gränsdragning måste alltså göras från fall till fall efter en 
noggrann genomgång av det aktuella företagets verksamhet. Exempel 
finns på att företag som tidigare utvecklat programvara, efter 
outsourcingen, kommit fram till att kärnkompetens legat i 
marknadsföring och försäljning.42

                                                 
41  Davies, Paul,  What´s this India business?, Nicholas Brealey Publishing, 2004, s.22. 
 
42 Davies, Paul,  What´s this India business?, Nicholas Brealey Publishing, 2004, s. 27. 
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5 Former för outsourcing 
Verksamhet i Indien kan bedrivas på en rad olika sätt. En direktinvestering 
kan göras genom upprättandet av ett dotterbolag, ett samarbete med en 
indisk partner i form av ett joint venture är en annan möjlighet, eller så kan 
företaget helt enkelt anlita ett av de många IT företag i Indien som erbjuder 
skräddarsydda tjänster i s.k. utvecklingscentrum. Frågan om vilken form 
projektet bör få, hör tätt samman med frågan om vad som skall uppnås 
genom outsourcingen och måste bedömas utifrån varje enskild affär. 

5.1 Helägt dotterbolag 
Att i egen regi bedriva verksamhet i Indien är i strikt mening inte 
outsourcing utan endast offshoring, då verksamheten stannar inom det egna 
företaget.43 Detta alternativ väljs ofta av företag med liten erfarenhet av 
outsourcing eftersom detta innebär en så liten förlust av kontroll över 
verksamheten som möjligt.44 De initiala kostnaderna för ett projekt av 
denna typ är dock högre än t.ex. ett samarbetsavtal med en indisk firma. 
VD: n för ett större IT-företag säger i en artikel i Outsourcing Journal att om 
ett projekt behöver fler en 400 anställda, så lönar det sig att driva 
verksamheten i egen regi. I annat fall är kostnaden lägre eller åtminstone 
lika stor om projektet outsourcas till ett Indiskt företag.45

  Inom en rad sektorer tillåts numera 100 procent utländskt ägande i Indien. 
Trots detta är utländskt ägande förbjudet inom vissa sektorer och för 
investeringar i vissa andra krävs tillstånd från staten. Vilka regler som gäller 
för olika sektorer av industrin klargörs i skriften Sector Specific Guidelines 
for Foreign Direct Investment som utfärdats av Department of Industrial 
Policy Ministry of Commerce and Industry 2005.46  
  Besked om upprättande av ett helägt dotterbolag måste lämnas till Reserve 
Bank of India (RBI), och godkänns då automatiskt inom två veckor om 
samtliga kriterier är uppfyllda.47 För investeringar inom vissa sektorer, t.ex. 
läkemedel och försvar, eller investeringar över vissa gränser kan ett speciellt 
godkännande av Foreign Investment Promotion Board (FIPB), som ligger 
under det indiska finansdepartementet krävas.48

  I Indien skiljer man precis som i Sverige mellan publika och privata 
aktiebolag (AB). Ett privat AB måste ha 2-50 ägare, minst 20 000 SEK i 

                                                 
43 Se avsnitt 1.4 Begreppsanvändning. 
44 Kobayashi-Hillary, Mark, Outsourcing to India, Springer, 2004, s. 105. 
45 Rosenthal, Beth Ellyn,  Should commecial software companies create a captive or 
outsource?, Outsourcing Journal, April 2005. 
46 Investing in India, Fox Mandal, 2006, s. 7.  Myndighetens hemsida: http://dipp.nic.in/. 
Skriften finns som bilaga i sammanställningen Investing in India, ej att förväxla med nyss 
nämnda bok. 
 
47 All relevant information om godkännande av dotterbolag inklusive ansökningsformulär 
finns på RBI: s hemsida: www.rbi.org.in . 
 
48 www.finmin.nic.in, 060517 
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aktiekapital och ha minst 2 styrelseledamöter. Kraven på ett publikt AB är 
minst 7 ägare, minst 100 000 SEK i aktiekapital och minst 3 
styrelseledamöter.49

  En rad olika för- och nackdelar kan nämnas när det gäller alternativet att 
starta egen verksamhet i Indien.50

 
Fördelar: 
 
1. Kontroll. Förlusten av kontroll över verksamheten minimeras då 

samtliga medarbetare är anställda av samma företag. 
2. Företagskultur. Moderföretagets företagskultur och 

ledarskapsstruktur exporteras till det indiska dotterbolaget och 
bibehålls således inom hela koncernen. 

3. Säkerhet. Viktig information och know-how lämnar inte koncernen 
utan flyttas endast mellan olika ”avdelningar”. 

4. Kontroll över kostnader. Det är enklare att hålla koll på 
kostnaderna för projektet och ingen utomstående 
outsourcingleverantör tar en del av förtjänsten. 

 
Nackdelar: 
 

1. Spetskompetens. Att själv stå för kostnaderna för de anställdas 
interna vidareutbildning kan bli dyrt i längden. Vid anlitande av en 
leverantör svarar denna för att arbetsstyrkan ständigt har den 
kompetens som krävs för projektet. 

2. Goodwill. På samma sätt som alla andra arbetstagare runt om i 
världen vill de indiska medarbetarna arbeta för ett välkänt och 
respekterat företag. Detta är inget problem för stora multinationella 
företag, men mindre kända företag kan få svårt att locka till sig 
medarbetare som håller högsta klass. 

3. Efterfrågan. För att det skall löna sig att upprätta en egen 
verksamhet i Indien måste det säkerställas att det kontinuerligt 
kommer att finnas arbete att utföra. 

4. Storlek. Verksamheten måste vara av en viss storlek för att det skall 
löna sig att upprätta ett dotterbolag på andra sidan jorden. 

5. Initiala kostnader. Upprättandet av verksamheten innebär 
kostnader för bl.a. juridisk expertis, rekryteringskostnader och 
utbildning av de anställda. Detta är kostnader som undviks vid 
anlitande av en leverantör.  

 
 
 
 

                                                 
49 Veckans Affärers Indienseminarium , ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
50  Kobayashi-Hillary, Mark, Outsourcing to India, Springer, 2004, s. 105. 

 21



5.2 Joint Venture 
 
Ett joint venture kan upprättas med en indisk partner för att sedan, när 
verksamheten fungerar smärtfritt, helt övertas av det egna företaget. Detta 
möjliggör att inledningsvis kunna dra nytta av kunskapen hos de lokala 
medarbetarna, det existerande kontaktnätet och distributionskanalerna. 
Andra positiva faktorer som ofta nämns när man talar om JV är att 
kontrollförlusten är relativt liten, risken fördelas mellan parterna och att 
vissa synergieffekter kan uppnås.  
  Faktum är dock att i dagsläget verkar konsensus råda om att JV inte är ett 
bra alternativ i just Indien.51  En undersökning gjord av det indiska IT-
konsultföretaget TECHNOVA India 2005 visar att JV är den mest riskfyllda 
etableringsformen i Indien samtidigt som ett helägt dotterbolag har störst 
chanser att lyckas.52 Anledningen till detta är inte helt klarlagd men de stora 
företagskulturella skillnaderna spelar troligtvis en viktig roll. En 
undersökning från konsultfirman McKinsey visar att av 25 storskaliga JV 
som etablerades mellan 1993 – 2003, så överlevde endast tre fram till år 
2005. I flertalet fall berodde misslyckandet på att det inhemska indiska 
företaget inte kunde investera i JV: t i samma takt som det utländska 
företaget.53

  Vid upprättande av ett JV i Indien krävs endast att RBI underrättas ifall 
samarbetet faller inom ett av regeringens s.k. high priority areas. Anmälan 
godkänns då automatiskt inom två veckor.54 Faller samarbetet inte inom de 
prioriterade områdena måste det eventuellt godkännas av FIPB.55

 

5.3 Outsourcingleverantör 
Detta alternativ är vad som i strikt mening menas med outsourcing. Kunden, 
det outsourcande företaget, anlitar ett indiskt företag, leverantören, som 
utför de arbetsuppgifter kunden tidigare skött inom ramen för sin egen 
verksamhet. På den indiska marknaden finns en mängd leverantörer av IT-
relaterade tjänster av olika slag och storlek. Det är alltså frågan om inköp av 
en tjänst från det indiska företaget, och ingen investering krävs från kundens 
sida. Detta alternativ är det absolut enklaste att genomföra. Leverantören ser 
till att både kompetensen och faciliteterna finns på plats och kundens enda 
uppgift blir att specificera vad som skall utföras och betala priset för 
                                                 
51 Detta stöds av uttalanden av en rad praktiker som jobbar med Indien, bl.a. Abhey Yograj, 
TECHNOVA, Johan Tydén, advokat vid Bird & Bird, vid Veckans Affärers 
Indienseminarium, ”Möjligheternas Indien”, 060516. Även Sajai Sing, advokat vid JSA i 
Bangalore, vid Computer Law Association Conference, Stockholm 2005. 
52 Anförande av Abhey Yograj, TECHNOVA India, Veckans Affärers Indienseminarium, 
”Möjligheternas Indien”, 060516. 
53 Kuldeep P. Jain, The Right Passage to India, McKinsey on Finance, Februari, 2005. 
Endast på webben. 
54 All relevant information om godkännande av JV och ansökningsformulär finns på RBI: s 
hemsida: www.rbi.org.in  
55 www.finmin.nic.in, 060517. 
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tjänsten. Just priset är en viktig faktor vid detta alternativ. En del av kundens 
planerade kostnadsbesparingar kommer plötsligt att gå till leverantörens 
vinstmarginal. Leverantören står som sagt för utbildning av personal, 
tillhandahållande av lokaler och hårdvara, men skall även göra en skälig 
vinst på affären. Detta alternativ är bra framförallt för mindre företag som 
inte har tillräckliga medel för att sätta upp en egen verksamhet i Indien. 
Även situationen där det aktuella projektet är för litet för att motivera en 
egen verksamhet, eller där det är osäkert hur mycket arbete som kommer att 
outsourcas i framtiden gör att det kan löna sig att anlita en leverantör.  
  Eftersom det finns ett så stort antal leverantörer av IT-tjänster i Indien är 
det viktigt att vara noggrann när valet av samarbetspartner görs. För ett 
mindre företag är det inte alltid självklart att välja ett av de största och mest 
välrenommerade företagen, eftersom det outsourcande företaget p.g.a. sin 
storlek riskerar att inte prioriteras av leverantören.56 I detta fall kan det vara 
bättre att välja en mindre leverantör som fokuserar helt på det aktuella 
uppdraget och är mån om att göra sitt yttersta för att samtidigt bygga upp 
sitt eget goda rykte. 
   

 
 

                                                 
56 Veckans Affärers Indienseminarium, ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
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6 Skyddet för datorprogram 
De immateriella tillgångarna, och då framförallt den källkod57 som skrivs, 
kan sägas utgöra själva hjärtat i ett projekt för programvaruutveckling. 
Vikten av att skydda dessa tillgångar kan inte nog understrykas. I de flesta 
industriländer skyddas idag datorprogram av upphovsrätten så som litterära 
verk.58 Så är även fallet i Indien.59 Det som skyddas av upphovsrätten är 
uttrycksformer och inte idéer och skyddet gäller i 60 år räknat från året efter 
upphovsmannens död. Upphovsrätten uppkommer automatiskt i och med 
skapandet av verket, och registrering av ett verk utgör endast prima facie 
bevis för att upphovsrätt föreligger.60

  Kontraktet är det absolut viktigaste redskapet för att skydda de 
immateriella rättigheterna vid en outsourcingaffär. Trots detta kan det vara 
av intresse att titta närmare på hur den indiska lagstiftningen behandlar 
immateriella rättigheter. 

6.1 Lagstiftning 
Sedan signeringen av TRIPS-avtalet61, i Marrakech den 15 april 1994, har 
den indiska regeringen tvingats strama upp sin lagstiftning avsevärt på det 
immaterialrättsliga området. Som medlem i WTO åläggs Indien att 
implementera de minimiregler som stadgas i TRIPS avtalet, här igenom bl.a. 
skyddet för datorprogram. I och med den revidering som gjordes 1994 av 
Indian Copyright Act 1957, så är den indiska lagstiftningen en av de tuffaste 
i världen när det gäller upphovsrätt.62 Ett exempel på detta är att 
användande av ett piratkopierat datorprogram, som ej sker i god tro, kan ge 
upp till ca 30 000 SEK i böter.63 I ett land där inkomsten per capita i 
genomsnitt är ca 2000 SEK om året är denna summa klart anmärkningsvärd. 
  TRIPS-avtalet ålägger de anslutna länderna att lagstifta om skydd för 
immateriella rättigheter, men även att se till att det finns en fungerande 
mekanism som gör att dessa regler efterlevs. Artikel 41 (1) i TRIPS-avtalet 
anger att nationell lagstiftning skall ge möjlighet att snabbt slå ner mot 
intrång i den upphovsrätt som skyddas av avtalet, och att de påföljder som 
tillämpas skall avskräcka från framtida intrång. Vidare anges i TRIPS-
avtalet Artikel 61, att nationell lagstiftning skall innehålla straffrättsliga 
sanktioner vid upphovsrättsliga intrång. Påföljderna vid sådant intrång skall 
innefatta både fängelse- och bötesstraff.  

                                                 
57 Källkoden är den kod programmeraren skriver i ett visst programmeringsspråk och som 
sedan tolkas av datorn. 
58 Goldstein, Paul, International Copyright, Oxford, 2001, s 178. 
 
59 Indian Copyright Act 1957, Section 2 (o), www.indialawinfo.com. 
60 Kudrolli, Shakeel, A changing  IP environment in India, IAM Magazine, October 2004, 
s. 12. 
61 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
62 http://www.nasscom.org/artdisplay.asp?cat_id=860, 060125. 
63 Indian Copyright Act 1957, Section 63B, www.indialawinfo.com. 
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  För att tillgodose dessa krav finns regleringen i Indian Copyright Act 1957 
Section 63. Här stadgas bl.a. att den som medvetet gör intrång i någon 
annans upphovsrätt skall dömas till fängelse i minst sex månader men inte 
längre än tre år. Section 63 B som behandlar datorprogram anger att den 
som medvetet gör intrång i upphovsrätten till ett datorprogram skall dömas 
till fängelse i minst sju dagar men inte längre än 3 år. Detta gäller utöver det 
tidigare nämnda bötesbeloppet som kan nå upp till 200 000 INR. 
  Den indiska konstitutionen lägger ansvaret för att lagen efterlevs på 
respektive delstatsregering. Att brott mot upphovsrätten numera räknas som 
brott som polisen har rätt att handlägga har utökat polisens befogenhet att 
genomföra husrannsakan och beslagta material.64 Vidare har regeringen låtit 
upprätta ett Copyright Enforcement Advisory Council, som har till uppgift 
att koordinera och utveckla en gemensam policy på det upphovsrättsliga 
området, utbilda poliser och åklagare, men även att föra statistik över 
dokumenterade upphovsrättsintrång.65

6.2   Problem 
På pappret har Indien en mycket tuff lagstiftning, och till synes har man 
implementerat de minimikrav som anges i TRIPS-avtalet. Enligt 
International Intellectual Property Alliances (IIPA) rapport om det 
lagstiftade immaterialrättsliga skyddet i Indien, finns det dock en rad olika 
problem som måste lösas.66 Bl.a. menar IIPA att de bötesbelopp som kan 
utdömas är för låga för att avskräcka de största intrångsgörarna, alltså 
företag som sysslar med piratkopiering. Detta är ett faktum som får medhåll 
av indiska advokater.67 De möjligheter som lagen ger för att bekämpa brott 
mot upphovsrätten används mycket sällan och faktumet att 
rättegångsprocessen i sådana här fall är alldeles för invecklad och tar 
mycket lång tid är ett stort problem. Sammantaget resulterar detta i att 
Indien inte alls fullgör sina åtaganden enligt TRIPS-avtalet trots att det ser 
ut så på pappret. 
 

6.3 De lege ferenda 
Enligt IIPA behöver en rad olika åtgärder utföras och ett antal områden 
reformeras för att Indien till fullo skall uppfylla sina åtaganden enligt 
TRIPS-avtalet. IIPA föreslår följande åtgärder:68

 
                                                 
64 India Business Law Handbook, International Business Publications USA, 2005, s. 261. 
65 India Business Law Handbook, International Business Publications USA, 2005, s. 261. 
66  International Intellectual Property Alliance, 2005, Special 301 Report – India, s. 131. 
 
67 Kudrolli, Shakeel, A changing  IP environment in India, IAM Magazine, October 2004, 
s.12. 
68   International Intellectual Property Alliance, 2005, Special 301 Report – India, s. 133-
134. 
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• Indien bör upprätta en myndighet som har till huvuduppgift att ställa 
intrångsgörare inför rätta. Om detta inte är möjligt måste man i alla 
fall se till att myndigheterna i de olika delstaterna har tillräckligt 
med resurser för att utbilda och träna personer som skall arbeta med 
immaterialrättsliga frågor. Regeringen bör även publicera ett allmänt 
fördömande av den piratverksamhet som pågår i Indien. 

• Indien bör upprätta särskilda domstolar som endast arbetar med 
immaterialrätt. Om detta inte är möjligt bör man åtminstone avsätta 
speciella domare som inriktar sig på immaterialrättliga frågor. 

• Reformera den indiska rättegångsprocessen så att mål avgörs 
snabbare och det blir svårare för svarandesidan att fördröja 
rättegången på olika sätt. 

• Piratverksamhet måste behandlas som allvarlig ekonomisk 
brottslighet som underminerar utvecklingen av en av Indiens 
snabbast växande industrier. 

• Tullmyndigheten måste ges möjlighet att beslagta och förstöra 
piratkopierade varor. 

• Indien måste fortsätta att modernisera sin immaterialrättsliga 
lagstiftning, särskilt vad gäller verkställighet. 
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7 Avtalet 

Detta kapitel avser endast behandla situationen där ett företag 
(kunden) anlitar ett indiskt företag (leverantören) för att utföra 
en tjänst som tidigare utförts inom det egna företaget. Alltså 
det som i strikt mening avses med outsourcing. 

 
Outsourcing kräver att en rad olika juridiska discipliner tas i beaktande. 
Företeelsen är speciell eftersom den behandlar utpräglade tjänsteavtal som 
ofta löper under lång tid och reglerar icke fysiska föremål som är svåra att 
definiera.69 Det är just detta faktum som gör att det ställs extra stora krav på 
det avtalskomplex som används. Det är knappast möjligt att använda ett 
”standardkontrakt” eftersom nästan varje outsourcingaffär är unik och ställer 
unika krav. Däremot finns det vissa saker som alltid bör vara reglerade i 
kontraktet, och det finns även områden som är speciellt viktiga när man gör 
affärer med indiska företag. Viktigast av allt är trots allt att anlita en 
specialist som vet exakt vilka lagar som är relevanta för den specifika 
affären. Davies påpekar att varje indisk affärsman han någonsin träffat har 
understrukit att avtalet är helt oviktigt. Med detta menar indierna inte att det 
är förhållandet mellan parterna som är det viktigaste, utan att avtalet faktiskt 
är oviktigt om man hamnar i en situation där det indiska rättsväsendet måste 
blandas in.70 Vidare är det lätt att göra antaganden utifrån svenska 
förhållanden, exempelvis att ett anbud är bindande för anbudsgivaren till 
dess att svarstiden gått ut, och tro att detta även gäller i Indien. Så är dock 
inte fallet, utan det indiska företaget kan när som helst dra tillbaka sitt anbud 
innan ett avtal slutits.71 Ett annat exempel är att ett helt avtal kan bedömas 
som ogiltigt ifall en viss klausul strider mot indisk lag.72 Trots att det är 
viktigt med ett heltäckande avtal så finns det personer som menar att det är 
förtroendet och förståelsen mellan parterna som är det absolut viktigaste för 
att samarbetet skall lyckas. Avtalet är enligt detta synsätt bara en formalitet i 
förhållande till dessa två aspekter.73 Nedan redogörs för ett antal viktiga 
frågor som bör regleras i avtalet men även frågor som är specifika för en 
outsourcingaffär. 
  Ett outsourcingavtal består ofta av olika delar. Först och främst kommer 
själva huvudavtalet, på engelska master contract, som är det övergripande 
dokument som reglerar affären i stort. Till detta läggs ett eller flera Service 
Level Agreements (SLA) som i detalj beskriver vad parterna kan kräva av 

                                                 
69 Augustson, Magdalena & Bergstedt Sten, Viveca, Outsourcing av IT-tjänster, 
Industrilitteratur, 1999, s 100. 
 
70 Davies, Paul,  What´s this India business?, Nicholas Brealey Publishing, 2004, s. 161. 
71 Veckans Affärers Indienseminarium , ”Möjligheternas Indien”, 060516. 
 
72 Indian Contract Act, 1872, Section 24, www.indialawinfo.com, 060830. 
73 Yakhlef, Ali, Understanding IT Outsourcing, Academica Adacta, 1997, s. 148. 
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varandra i det dagliga arbetet.74 SLA används framförallt vid s.k. Business 
Process Outsourcing (BPO), t.ex. när ett utländskt företag sköter kundens 
call-center, men även vid andra typer av outsourcing som t.ex. 
programvaruutveckling. 
  Sara Cullen och Leslie Willkocks beskriver skillnaden mellan 
huvudavtalet/outsourcingavtalet och SLA på följande sätt:75

 
Huvudavtalet/Outsourcingavtalet:  
• Definierar det juridiska ramverket: 

o Åtaganden, skyldigheter och rättigheter.  
Exempelvis måste avtalet klart stadga vem som har rätten till den 
programvara som utvecklas.  

o Garantier och ekonomiskt ansvar.  
Leverantören kan tvingas garantera att kunden står utan förlust om 
t.ex. känslig information eller den utvecklade mjukvaran hamnar i 
fel händer. 

o Förlängning av avtalet och rätten att säga upp avtalet.  
Under vilka förutsättningar kan avtalet förlängas respektive sägas 
upp? 

• Bör vara helt vattentätt och endast åberopas i särfall.  
Hantering av problem i det dagliga arbetet och mindre avtalsbrott skall 
regleras i ett SLA. Huvudavtalet skall endast åberopas när ett 
avtalsbrott är extra allvarligt eller har upprepats allt för många gånger. 

• Skrivs för eventuella problem.  
Givetvis bör eventuella problem i samarbetet lösas genom 
kommunikation, men när detta inte fungerar måste juridiska 
påtryckningsmedel finnas att falla tillbaks på. 
 

Service Level Agreement: 
• Definierar den outsourcade tjänsten:  

o Krav och förväntningar.  
Vad kan kunden och leverantören förvänta sig av varandra? Detta 
kan t.ex. gälla tidsramar för olika delmoment av ett projekt eller ett 
visst stöd leverantören kan behöva från kundens sida. 

o Specifikationer, Key Performance Indikators och 
utvärderingssystem.  
Detta kan t.ex. innebära att avtalet stadgar exakt hur många rader 
kod som skall skrivas per vecka och hur många fel som kan 
tolereras. Avtalet beskriver också hur detta skall mätas och 
rapporteras till kunden. 

o Förhållanden mellan berörda människor. 
 
 
 

                                                 
74 Augustson, Magdalena & Bergstedt Sten, Viveca, Outsourcing av IT-tjänster, 
Industrilitteratur, 1999, s. 100. 
 
75 Sara Cullen & Leslie Willcocks, Intelligent IT outsourcing, eight building blocks to 
success  Butterworth-Heinemann, 2003, s. 74. 
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• Ett levande dokument som skall användas och förbättras.  
Väl avvägda servicenivåer kan vara svåra att fastställa innan arbetet har 
påbörjats. Av detta skäl bör avtalet ge utrymme för förändringar under 
arbetets gång. 

• Skrivs för att affären skall bli framgångsrik.  
Ett SLA skall fungera som en instruktionsbok för samarbetet och bör ge 
parterna detaljerad information om vad som förväntas av dem i det 
dagliga arbetet. 

 

7.1 Huvudavtalet 

7.1.1 Uppdragsbeskrivning 
Uppdragsbeskrivningen, på engelska statement of work, är just vad det 
förefaller att vara; en beskrivning av vad kunden vill att leverantören skall 
utföra. Uppdragsbeskrivningen är oftast en del av huvudavtalet och bör 
innehålla en lättbegriplig beskrivning av vilka tjänster leverantören 
förväntas överta från kunden. Idén är att båda parter skall vara helt på det 
klara över vad som förväntas av dem och eventuella teknikaliteter kan vara 
bra att reglera i bilagor som hänvisas till.  
  För att uppdragsbeskrivningen skall vara meningsfull bör denna inte vara 
diffust formulerad utan detaljerat beskriva exakt vilka funktioner 
leverantören skall utföra. När det gäller programvaruutveckling kan 
exempel på detta vara att leverantören skall använda en förutbestämd 
utvecklingsmetodik som kunden är van vid.76 Uppdragsbeskrivningen hör 
tätt samman med SLA eftersom det är i det senare dokumentet som den 
förväntade servicenivån för tjänsten skall beskrivas och sedan utvärderas.  

7.1.2 Immateriella rättigheter 
Som nämnts i kapitel 5 finns det mycket kvar att önska av det lagstadgade 
indiska immaterialrättsliga skyddet. Detta innebär att det är mycket viktigt 
att skydda sina rättigheter inom ramen för kontraktet. Exempelvis bör dessa 
klausuler omfatta rätten till den information kunden överför till 
leverantören, eventuella rättigheter till den utrustning och de program som 
används av leverantören men framförallt vem som har rätten till den 
programvara som utvecklas. Här kan det även vara en poäng att kräva rätten 
till den icke fullständiga programvaran eftersom det upphovsrättsliga 
skyddet i många länders lagstiftning inte omfattar s.k. förberedande 
designmaterial. Om leverantören blir tvungen att använda en speciell 
programvara som kunden har upphovsrätt till, så licensieras denna 
vanligtvis till leverantören för den tid som projektet kommer att pågå. 

                                                 
76 Power, Mark, Desouza, Kevin, Bonifazi, Carlo, The Outsourcing Handbook, Kogan 
Page, 2006, s. 83. 

 29



Avtalet bör då även stadga att programvaran endast får användas för 
kundens räkning.77

  Upphovsrätten till ett verk tillfaller enligt indisk lag den som skapat 
verket.78 Lagen stadgar dock att om t.ex. programvara utvecklas i ett 
anställningsförhållande så tillfaller rättigheterna automatiskt arbetsgivaren, 
om inte annat stadgas i anställningskontraktet.79 Detta gäller dock bara i 
rena anställningsförhållanden. Vid vissa former av outsourcing måste alltså 
upphovsrätten till den skapade programvaran skriftligen överlåtas från 
upphovsmannen till kunden. Förutom skriftlighetskravet måste överlåtelsen 
även specificera vilka rättigheter som överlåts och även identifiera verket 
ifråga. Vidare uppställer lagen ett krav som säger att de rättigheter som 
överlåts måste utnyttjas inom ett år från överlåtelsen för att vara giltiga, om 
inte annat stadgas i kontraktet mellan parterna. Om ingen avgränsad tid för 
överlåtelsen angetts i kontraktet förutsätts denna vara fem år, och om inga 
geografiska begränsningar angetts gäller överlåtelsen endast inom Indien.80

 

7.1.3 Prissättning 
Det finns en rad olika prissättningsmodeller som används vid outsourcing. 
Vilken modell som bör användas beror helt på hur affären ser ut. Nedan 
redogörs för några av de vanligaste varianterna med respektive för- och 
nackdelar så som de beskrivs av Power.81 Numera används dessa modeller 
sällan helt strikt utan snarare i kombination med varandra för att uppnå bästa 
möjliga resultat för både kund och leverantör. Det är viktigt att 
prissättningsmodellen ger leverantören incitament till att förbättra sin 
verksamhet och inte endast att sänka sina egna kostnader för att göra en 
större vinst. 
 
Time and material 
Leverantören får betalt i form av ett bestämt timarvode och fakturerar sedan 
kunden för extra utgifter för exempelvis utrustning. Detta alternativ är bäst 
vid kortsiktiga affärer där uppdraget är väldefinierat. Kunden är här ute efter 
att erhålla en tjänst eller produkt som håller kvalité och som levereras i tid. 
Vid denna typ av prissättning ligger den ekonomiska risken på kunden, 
samtidigt som det inte finns något egentligt incitament för leverantören att 
utföra arbetet så effektivt som möjligt eftersom denne tjänar mer pengar ju 
längre projektet pågår. 
 
 
 
 

                                                 
77 Kehal, H. S, Singh, V. P, Outsourcing and Offshoring in the 21st Century, IDEA GROUP 
PUBLISHING, 2006, s. 421. 
78 Indian Copyright Act 1957, Section 17. www.indialawinfo.com, 060830 
79 Indian Copyright Act 1957, Section 17 (c), www.indialawinfo.com, 060830. 
80 Indian Copyright Act 1957, Section 19, www.indialawinfo.com, 060830. 
81 Power, Mark, Desouza, Kevin, Bonifazi, Carlo, The Outsourcing Handbook, Kogan 
Page, 2006, s 123-127. 
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Fixed price 
Kunden och leverantören avtalar fram ett fast pris för hela projektet som 
baseras på den uppdragsbeskrivning kunden tillhandahåller. Leverantören 
fakturerar sedan kunden för tilläggstjänster som ligger utanför 
uppdragsbeskrivningen. Detta alternativ användas när storleken på projektet 
är tillräcklig för att erhålla ett rabatterat pris. För att förhandla fram ett 
rabatterat pris krävs att projektet och de tjänster som skall levereras är 
väldefinierade då det kommer att bli kostsamt för kunden att ”lägga till” 
extra tjänster när avtalet väl är signerat. Denna form av prissättning är av 
förklarliga skäl den ekonomiskt sett minst riskfyllda för kunden, samtidigt 
som leverantören har allt att vinna på att leverera tjänsten före utsatt tid. Om 
leverantörens utgifter blir högre än väntat påverkar detta endast 
leverantörens egen vinst. 
 
Shared risk and reward 
Denna form av prissättning har blivit mer populär allt eftersom kunder och 
klienter blivit bättre på att strukturera outsourcingaffärer som gagnar både 
kund och leverantör samtidigt som riskerna sprids mellan organisationerna. 
Metoden innebär att kontraktet innehåller avgifter vid undermålig prestation 
och någon form av bonussystem när de uppsatta målen överskrids. På detta 
sätt ges incitament åt både kund och leverantör att förbättra och effektivisera 
sina respektive verksamheter. Vid en outsourcingaffär som sträcker sig över 
flera år är dock förhållandet mellan kund och leverantör ytterst viktigt. Det 
är inte meningen att parterna skall sitta och vänta på en möjlighet att kräva 
in en avgift, utan detta bör istället endast ses som ett system för att 
säkerställa att miniminivåerna uppnås. Avgifter respektive bonusar kan 
utformas på en rad olika sätt: 
 
Avgifter kopplade till undermålig prestation 
 

• Kunden ges rätt att hålla inne viss betalning till dess att ett problem 
lösts eller att en viss prestation fullgjorts. 

• Avdrag på betalningen till följd av att vissa åtaganden ej fullgjorts av 
leverantören. 

 
Bonus kopplad till prestation överstigande avtalad nivå 
 

• Extra ersättning då leverantören fullgör ett åtagande före utsatt tid 
eller med bättre resultat än vad som överenskommits. 

• Leverantören får ta del av de kostnadsbesparingar kunden gör om 
leverantören direkt medverkat till att dessa ökat. 

 
Cost plus 
Denna metod innebär att leverantören garanteras en viss vinst utöver de 
faktiska kostnader han haft. Varianten lämpar sig bäst för projekt där 
leverantören exempelvis skall göra research på ett visst område för att 
undersöka alternativa lösningar på ett problem. Den största ekonomiska 
risken tas här av kunden. Leverantören har ingenting att vinna på att 
färdigställa projektet före utsatt tid. 
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Utility based 
Här betalar kunden leverantören efter hur mycket han rent faktiskt utnyttjar 
leverantörens tjänst. Detta alternativ kan vara bra för mindre företag som 
inte vill investera i utrustning och där det är svårt att bedöma längden och 
storleken av projektet i förväg.  

7.1.4 Vilken modell bör väljas? 
När det kommer till att avgöra vilken prissättningsmodell som är mest 
effektiv finns det ingen universallösning, men det finns vissa teorier och råd 
som kan vara till hjälp på vägen. 
  Cullen & Willcocks menar att kunden har två valmöjligheter när väl 
leverantören har lämnat sitt kostnadsförslag.82  

• Acceptera leverantörens anbud och var beredd på att se till att detta 
efterlevs till punkt och pricka även om leverantören drabbas av 
winners curse (innebörden av begreppet redogörs för nedan). Detta 
alternativ kan resultera i att mycket arbete krävs för att säkerställa att 
leverantören upprätthåller kvalitén på arbetet samtidigt som han 
försöker skära i sina kostnader för att kunna öka sina egna 
marginaler. 

• Utför due dilligence för att klargöra huruvida anbudet är rimligt i 
förhållande till leverantörens organisation och även till vilken grad 
leverantören förstått vad som efterfrågas i uppdragsbeskrivningen.  

 
Det är uppenbart att om en viss leverantör lägger ett anbud som ligger klart 
under resten av de inkomna anbuden så finns det en risk för att detta endast 
är ett försök att vinna kontraktet. Leverantören planerar att lösa problemen 
med att fullfölja sina åtaganden på ett senare stadium. Om detta inte är en 
medveten strategi från leverantören så är chansen stor att denne helt enkelt 
missförstått någonting i uppdragsbeskrivningen. Att anta det lägsta budet 
utan att noggrant undersöka de bakomliggande skälen, har mer än en gång 
visat sig bli dyrbart för kunden i slutändan.83  
  Begreppet winner´s curse syftar till situationen där kunden driver 
leverantören till en prissättning som omöjliggör för denne att fullgöra sina 
åtaganden enligt kontraktet. Detta leder i sin tur en förlust för kunden som 
inte erhåller de tjänster som utlovats. Winner´s curse är ofta resultatet av att 
den information leverantören fått ifrån kunden, när det gäller uppdragets 
omfattning, inte varit tillräckligt detaljerad.84 Leverantören har alltså baserat 
sitt anbud på felaktiga grunder eller otillräcklig information.  

                                                 
82 Sara Cullen & Leslie Willcocks, Intelligent IT outsourcing, eight building blocks to 
success  Butterworth-Heinemann, 2003, s. 142. 
83 Sara Cullen & Leslie Willcocks, Intelligent IT outsourcing, eight building blocks to 
success  Butterworth-Heinemann, 2003, s. 98. 
84 Tho, Ian, Managing the risks of IT outsourcing, Elsevier, 2005, s. 111. 
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7.1.5 Företagshemligheter 
Att skydda eventuella företagshemligheter eller know-how är viktigt vid 
nästan all form av outsourcing. Om konfidentiell information behöver 
överföras till den indiska parten är det mycket viktigt att detta regleras i 
avtalet.85 En tydlig sekretessklausul bör användas eftersom det i indisk rätt 
inte finns något lagstadgat skydd för vare sig stöld eller offentliggörande av 
företagshemligheter.86

 

7.1.6 Deponering av källkod 
Vad händer med programvaran om den indiska leverantören går i konkurs 
mitt under ett pågående projekt? Detta är en situation som bör hållas i 
åtanke när kontraktet skrivs. En numera vanlig lösning på detta problem är 
vad som på engelska kallas för escrow, alltså ett arrangemang där 
leverantören löpande deponerar den källkod som skrivs hos exempelvis en 
tredje part. För tillfället finns det ett antal företag som erbjuder liknande 
tjänster. När källkoden och annat viktigt material deponerats ges kunden 
möjlighet att under begränsade omständigheter, så som t.ex. insolvens hos 
leverantören, ta del av eller kräva ut materialet ifråga.87 Kundens rättigheter 
i förhållande till det deponerade materialet bör vara tydligt specificerade och 
definierade för att arrangemanget inte skall skapa mer problem än nytta. 

7.1.7 Uppsägning av avtalet 
Vid alla typer av samarbete där viss kontrollförlust över verksamheten 
uppstår är det viktigt att reglera möjligheten att kunna säga upp avtalet när 
problem uppstår. Uppsägning måste givetvis vara en möjlighet då någon av 
parterna bryter mot avtalet. Leverantören kommer av naturliga skäl att vilja 
ha rätten att säga upp avtalet om kunden inte betalar i tid. Detta är 
förmodligen ingenting som kunden kommer att sätta sig emot. Ur kundens 
synvinkel är det dock vikigt att kunna säga upp avtalet utan att behöva ange 
något skäl. Detta bl.a. för att slippa en långdragen process där leverantörens 
avtalsbrott skall bevisas. Ett annat skäl är att IT-branschen och teknologin 
runt omkring denna förändras snabbt, och det kan vara riskabelt att sitta fast 
i ett långt avtal med en leverantör som inte hänger med i utvecklingen.  
  Rätten att säga upp avtalet utan att avtalsbrott föreligger blir i slutändan en 
fråga om hur mycket detta skall kosta kunden. Denna summa står ofta i 
relation till tidpunkten för uppsägningen. I det initiala skedet av samarbetet 
går ofta leverantörens inkomster till att täcka de investeringar som krävts för 

                                                 
85 Sanford, Kiran, Protect yourself and get the best out of outsourcing dals with India and 
China, Computer Weekly, November 15, 2005, s. 36. 
86 Carmel, Erran & Tjia, Paul, Offshoring information technology, Cambridge, 2005, s. 
112. 
87 Kehal, H. S, Singh, V. P, Outsourcing and Offshoring in the 21st Century, IDEA GROUP 
PUBLISHING, 2006, s. 415. 
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att utföra kundens arbete. Av detta skäl vill leverantören inte att avtalet sägs 
upp, men om så ändå sker kommer det att bli kostsamt för kunden.88  
  En annan viktig aspekt som bör regleras är den assistans kunden kommer 
att behöva av leverantören om samarbetet avslutas och kunden vill att 
projektet flyttas till en annan leverantör. Kunden måste kunna vara säker på 
att leverantören har de resurser som krävs för en sådan överföring, och att 
detta sker till ett rimligt pris.89 Om detta pris inte avtalats redan från början 
av samarbetet kommer det att stå kunden dyrt vid en eventuell uppsägning. 
 

7.1.8 Lagval 
Att lagvalsfrågan är viktig råder det inget tvivel om. Likaså råder det inget 
tvivel om att den svenska parten skulle föredra att svensk lagstiftning 
tillämpas vid en eventuell tvist. I denna fråga är det naturligt att parterna har 
motstående uppfattningar och i de flesta fall kommer förmodligen den 
starkaste parten att få sin vilja igenom. Indiska domstolar har alltid 
respekterat principen att parternas lagval gäller, även då tredjelands lagar 
valts.90  
  Om företagen inte kan komma överens om vilket lands lagar som skall 
gälla för kontraktet så finns alltid möjligheten att använda en skiljeklausul. 
Alternativ tvistlösning kan då tillämpas med hjälp av ett neutralt regelverk 
om så önskas. Mer om detta under kapitel 9.  
 
 

7.2 Service Level Agreement 

7.2.1 Allmänt 
Service Level Agreement (SLA) är det avtal mellan kunden och 
leverantören som i detalj bestämmer nivån och/eller kvalitén på den 
tjänst som skall tillhandahållas. Projekt för programvaruutveckling är 
ofta svåra att klart definiera och tidsbestämma, vilket inte sällan 
resulterar i att budgeten överskrids och att samtliga mål för uppdraget 
inte uppnås.91 Av just detta skäl är det värdefullt att använda ett SLA 
som klart och tydligt ställer upp vad som skall utföras, hur kvalitén på 
arbetet skall utvärderas och vilka avvikelser som kan tolereras. I 

                                                 
88 Raysman, R, Brown, P, Key issues in technology outsourcing agreements, New York 
Law Journal, April-1998, tillgänglig på: www.brownraysman.com, 060906. 
89 Raysman, R, Brown, P, Key issues in technology outsourcing agreements, New York 
Law Journal, April-1998, tillgänglig på: www.brownraysman.com, 060906. 
 
90 Legal Issues of Offshore Outsourcing to India, 
http://www.outsource2india.com/why_india/articles/legal_aspects_outsourcing.asp, 
060824. 
91 Jackson, Simon, 
www.builderau.com.au/manage/soa/Construct_a_Service_Level_Agreement/0,39024662,3
9190840,00.htm, 060410. 
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många fall är det inte nödvändigtvis själva outsourcingen som gör att 
kvalitén på en process eller en produkt höjs, utan istället det faktum 
att processens beståndsdelar plötsligt analyseras utifrån mätbara 
kriterier som ställts upp.92 Denna arbetsmetod kan lika gärna 
användas inom den egna organisationen.  
  Det är också viktigt att komma ihåg att det inte alltid är lätt att redan 
innan projektet har inletts bestämma vilka servicenivåer som skall 
gälla och vilka parametrar som skall användas. Ett SLA skall därför 
vara lätt att justera och fasta rutiner för detta bör regleras. 

7.2.2 Mätbara parametrar 
För att kunna avgöra huruvida de uppställda målen uppnåtts är det 
nödvändigt att mätbara parametrar används. Att exempelvis ange att den 
programvara som utvecklas skall hålla ”hög kvalité”, är knappast att 
rekommendera. Följdfrågorna kommer givetvis då att bli: Vad innebär hög 
kvalité? Vem avgör detta? I vilket skede skall detta avgöras?  
  En mängd olika mätbara parametrar kan ställas upp och det går inte att rent 
generellt säga vilka som bör användas, men det går att särskilja två typer av 
kriterier: processkriterier och produktkriterier93. Som begreppet antyder så 
är processkriterier sådana som används för att bedöma graden av effektivitet 
i själva utvecklings- eller programmeringsarbetet. Detta kan innefatta 
kriterier som rör kvalité t.ex. antal upptäckta fel i varje del av 
utvecklingsarbetet, hur väl den fastställa utvecklingsmetodiken följs eller 
den tid och arbetskraft som processen kräver. Produktkriterierna berör 
programvarans särskilda attribut som t.ex. komplexitet, driftsäkerhet och 
kvalité. Detta är kriterier som inte nödvändigtvis behöver mätas löpande 
under arbetets gång, utan snarare när produkten är färdig. 
  Om rätt parametrar har använts i SLA: t bör de ha följande egenskaper:94

 
• De mäter faktorer som är relevanta för uppdragets utförande, för att 

säkerställa att kunden erhåller den kvalité på tjänsten som avtalats, 
samtidigt som leverantören kan göra en rimlig förtjänst. 

• Informationen är lätt att samla in, på en rimlig detaljnivå, utan att 
kostnaden blir för hög. 

• De knyter samman samtliga åtaganden till rimliga uppnåbara 
servicenivåer, så att det blir lätt att skilja på bra och dålig service. 

   
 
SLA: t bör även innehålla paragrafer som berör hur kundens inblandning i 
projektet skall se ut, t.ex. hur ofta och på vilket sätt rapportering om det 
fortlöpande arbetet skall ske. Om regelbundna möten mellan kunden och 
leverantören är önskvärda bör frekvensen av dessa regleras och även hur 

                                                 
92 Sara Cullen & Leslie Willcocks, Intelligent IT outsourcing, eight building blocks to 
success  Butterworth-Heinemann, 2003, s. 69. 
93 Karolak, D.W, Global Software Development, Computer Society, 1998, s. 56. 
94 Hayes, Ian S, Metrics for IT Outsourcing Service Level Agreements, http://www.clarity-
consulting.com/metrics_article.htm, 060824. 
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dessa skall utföras för att nå maximal effektivitet. När problem uppkommer 
är det viktigt att ha klart definierat hur dessa skall hanteras och rapporteras.  
Ett SLA för programvaruutveckling kan t.ex. innebära att möjlighet ges för 
kunden att mäta huruvida projektet utförts inom överenskomna tidsramar, 
om den avsatta budgeten har hållits och om den skrivna koden är tilläckligt 
korrekt. 
 
 

7.2.3 Avgifter och bonusar 
Ett väl utformat SLA bör reglera vilka påföljder som kan bli aktuella om 
leverantören inte lever upp till de överenskomna servicenivåerna. En vanlig 
metod är att använda s.k. service krediter som är kopplade till de mätbara 
kriterier som tidigare behandlats. Dessa krediter uppkommer varje gång 
leverantören misslyckas med att nå den överenskomna servicenivån, och en 
summa dras då av från leverantörens räkning till kunden.95  Meningen är att 
avgifterna skall användas vid vad som egentligen är att betrakta som ett 
kontraktsbrott på leverantörens sida. Att kräva att avtalet skall hävas p.g.a. 
att leverantören hamnat en dag efter eller för att ett antal fel upptäcks i den 
programmerade koden, faller på sin egen orimlighet och är varken önskvärt 
av kund eller leverantör. Att de avgifter som används är väl avvägda är av 
stor vikt. Krävs leverantören på för stora summor kan detta påverka dennes 
ekonomi på ett sätt som i det långa loppet även missgynnar kunden. Målet 
med avgiftssystemet bör inte vara att avgifterna skall aktualiseras utan 
endast att se till att miniminivån för tjänsten upprätthålls. Avgiftssystemet 
syftar till att styra leverantörens beteende, inte till att tjäna in extra pengar96.  
  I motsatts till straffavgifter kan parterna enas om ett bonussystem där 
leverantören belönas när servicenivåerna överträffas. I detta fall bör kunden 
ha i åtanke att om leverantören ständigt kräver en bonus för att 
servicenivåerna har överträffats, så har förmodligen dessa nivåer satts för 
lågt redan från början. 
 

                                                 
95 Kehal, H. S, Singh, V. P, Outsourcing and Offshoring in the 21st Century, IDEA GROUP 
PUBLISHING, 2006, s. 416. 
96 Sara Cullen & Leslie Willcocks, Intelligent IT outsourcing, eight building blocks to 
success  Butterworth-Heinemann, 2003, s. 84. 
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8 Arbetsrätt 
En viktig faktor när ett företag väljer att outsourca en del av sin verksamhet 
utomlands, även om många företag förnekar detta, är tillgången på billig 
arbetskraft. Trots att lönerna för de anställda inom IT-sektorn i Indien har 
ökat kraftigt de senaste åren ligger de fortfarande på en nivå klart under 
både Europa och USA. Om den utländska kunden väljer att anlita en indisk 
leverantör aktualiseras knappast arbetsrättsliga frågor eftersom arbetskraften 
anställs av det indiska företaget. Men om kunden ingår ett JV med en indisk 
partner eller väljer att starta upp sin egen verksamhet blir detta rättsområde 
plötsligt relevant.  
   Detta kapitel syftar inte till att redogöra för hela det indiska arbetsrättsliga 
regelverket, utan snarare att ge en fingervisning om systemets grunder och 
vissa specifika bestämmelser.  
 

8.1 Allmänt 
Inledningsvis bör det nämnas att Indien är medlem i International Labor 
Organization (ILO) och har ratificerat 37 ILO-konventioner rörande 
arbetstagares rättigheter.97 Indiska arbetsrättslagar är gynnsamma för de 
anställda och det kan vara mycket svårt att säga upp en anställd.98 Ett 
exempel på detta är att enligt Industrial Disputes Act, 1947, Section 25M, 
måste ett företag med mer än 100 anställda kräva tillstånd från regeringen 
för att få säga upp en arbetstagare.  
  Huvudregeln i Indien är att förhållandet mellan arbetsgivaren och den 
anställde regleras av den allmänna avtalsrätten, och då framför allt Indian 
Contract Act, 1872.99  I Indien skiljer man på vad man kallar employees och 
workmen.  Den arbetsrättsliga lagstiftningen berör till största delen den 
senare kategorin arbetstagare medan avtalsrätten alltså reglerar de som inte 
klassificeras som workmen . Begreppet workman definieras som följer:   
 ”any person (including an apprentice) employed in any industry to do any 
manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical or supervisory 
work for hire or reward, whether the terms of employment be express or 
implied, and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to 
an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, 
discharged or retrenched in connection with, or as a consequence of, that 
dispute, or whose dismissal, discharge or retrenchment has led to that 
dispute”.100   
  Direkt undantagna från kategorin workmen är även personer som har 
någon slags ledande befattning, utövar en ledande funktion och tjänar över 
en viss summa pengar per månad.101 Med utgångspunkt i denna definition 
                                                 
97 India Business Law Handbook, International Business Publications, 2005, s. 198. 
98 Strandberg, Samuel, Indien i stort och smått, AB Samuel Travel, 1997, s. 104.  
99 www.indialawinfo.com/bareacts/contract.html, 060612. 
100 The Industrial Disputes Act, 1947, Section 2 (s).  
101 The Industrial Disputes Act, 1947, Section 2 (s) (iv). 

 37

http://www.indialawinfo.com/bareacts/contract.html


av workmen finns det alltså en rad lagar som skyddar den mest utsatta 
gruppen av arbetare; de lägst utbildade med lägst lön. Under vissa 
förutsättningar kan exempelvis en programmerare klassas som workman, 
och då omfattas av den arbetsrättsliga lagstiftningen som gäller för denna 
kategori arbetstagare.102

8.2 Lagstiftning 

Nedan följer en uppräkning av ett antal arbetsrättsliga lagar och några av de 
viktigaste regleringarna. 
 

• the Employees State Insurance Act, 1948 
Arbetstagare som inte tjänar mer än 3000 INR i månaden skall via 
denna lag om försäkring för anställda vara berättigade till ersättning vid 
sjukdom, arbetsskada eller för exempelvis begravningskostnader m.m. 
Sjukdomen eller skadan måste ha direkt samband med arbetsplatsen och 
det arbete som utförts. Arbetsgivaren skall för varje anställd betala in 
försäkringspremien till en fond som administreras av den federala 
regeringen och delstatsregeringen gemensamt. Vad som innefattas i 
begreppet factories definieras i the Factories Act 1948. 103  
• the Equal Remuneration Act, 1976 
•  the Employees Provident Fund Act, 1952 
• the Factories Act, 1948 
Lagen syftar till att reglera förhållandena för arbetstagare inom 
tillverkningsindustrin. T.ex. regleras arbetsmiljö, arbetstider och 
övertidsersättning i lagen. Vad som innefattas i begreppet factory 
definieras i Section 2 (m). 
• the Maternity Benefits Act, 1961 
Kvinnliga arbetstagare har rätt till tolv veckors betald föräldraledighet i 
samband med födseln. Inte mer än sex veckor av ledigheten får tas ut 
före nedkomsten. En arbetsgivare får inte säga upp en kvinnlig 
arbetstagare under eller till följd av föräldraledigheten. Lagen är dock 
inte tillämplig på dem som täcks av the Employees State Insurance Act, 
1948. 
• the Minimum Wages Act, 1948 
Lagen stadgar bl.a. att den centrala regeringen eller delstatsregeringen 
skall besluta om minimilöner för arbetstagare inom vissa uppräknade 
kategorier av industrin. Om mindre än 1000 personer i delstaten är 
anställda inom en viss kategori av arbete krävs det dock inte att en 
minimilön bestäms. 
• the Payment of Bonus Act, 1965 
Lagen gäller endast för anställda som tjänar som mest 3500 INR i 
månaden, alltså ca 600 SEK, och berör därför troligtvis inte anställda 
inom IT-sektorn. 
 

                                                 
102 PPT-presentation av Sajai Sing, advokat vid JSA i Bangalore. 
 
103 The Factories Act 1948, Section 2 (m). 
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• the Payment of Gratuity Act, 1972 
Lagen reglerar avgångsvederlag till personer som sagts upp utan att 
själva ha orsakat uppsägningen. Vederlag skall betalas ut till den som 
arbetat sammanhängande i minst fem år eller som sägs upp till följd av 
pensionering, sjukdom eller arbetsskada. För varje år som fullgjorts 
skall två veckors lön betalas ut i avgångsvederlag. Denna summa får 
dock ej överstiga 350 000 INR. 
• the Payment of Wages Act, 1936 
Lagen stadgar att företag måste ha bestämda rutiner för hur ofta löner 
skall betalas ut. Löner får inte betalas ut med mer än en månads 
mellanrum. Om ett företag har mindre än 1000 anställda måste lönerna 
betalas ut inom sju dagar från det att löneperioden gått ut, i annat fall 
gäller tio dagar. Om inte lönerna betalas kontant krävs ett skriftligt 
godkännande av arbetstagaren för att lönen skall kunna betalas ut via 
check eller sättas in direkt på ett bankkonto. Det är delstatsregeringens 
skyldighet att se till att lagen efterlevs, och för detta ändamål används 
särskilda inspektörer som regelbundet undersöker huruvida 
arbetsgivarna sköter sin verksamhet. Enligt lagen får inga avdrag göras 
från lönen med undantag för de som räknas upp i Sektion 15. Bland 
dessa undantag finns bl.a. avdrag för ogiltig frånvaro, avdrag för boende 
som tillhandahålls av arbetsgivaren och avdrag för utbetalda förskott till 
arbetstagaren. 
 

8.3 Regler på delstatsnivå 
Den indiska regeringen, och de olika delstatsregeringarna, är medvetna 
om de utländska företagens syn på arbetsrätten som stelbent och 
gammalmodig. Dessa åsikter och regeringens strävan efter att locka till 
sig utländskt kapital till IT-sektorn måste dock vägas mot årtionden av 
kamp från fackföreningarnas sida för att skydda arbetstagarnas 
rättigheter.104  
  I delstaten Andra Pradesh, där bl.a. IT-staden Hyderabad ligger, 
hämtas ett bra exempel på hur en delstatsregering genom lagstiftning 
kan göra en kompromiss mellan dessa två intressen. För att göra 
lagstiftningen mer attraktiv för de många ITES-företag, (IT-Enabled 
Services) som är verksamma i delstaten valde regeringen att göra ett 
tillägg till den lag, AP Shops and Establishment Act, 1988, som reglerar 
många av dessa företag.105 Detta tillägg gör att ITES-företagen 
undantas från vissa av de regler som tidigare gjort det svårt att bedriva 
verksamheten på det sätt man önskat. AP Shops and Establishments 
Act, 1988, reglerar bl.a. öppettider för verksamheten, arbetstider för de 
anställda och speciella regler för kvinnliga anställda. Regleringen av 
öppettiderna gjorde att det tidigare var omöjligt för företagen att bedriva 
verksamhet dygnet runt i form av skiftarbete. Enligt Section 21 fick 

                                                 
104 Trivedi, Shukti, Redifining labour laws: Realising aspirations in the ITES sector, 
Manupatra, s. 5, www.manupatra.com, 060808. 
105 www.apit.gov.in/incentivesgo/gomsno16.pdf. 060808. 
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kvinnliga arbetstagare inte arbeta efter kl. 20:30 på kvällen, och enligt 
Section 16 begränsades arbetstiden till max åtta timmar om dagen och 
max 48 timmar i veckan. Detta är bara några av de regler ITES-
företagen numera är undantagna ifrån under vissa förutsättningar. 
Kvinnor får arbeta nattskift men företaget måste då tillhandahålla 
transport till och från arbetsplatsen och även säkerhetspersonal på 
arbetsplatsen. Arbetsgivaren tillåts nu be sina anställda att jobba mer än 
åtta timmar om dagen så länge detta inte resulterar i mer än 48 timmar 
per vecka.  
  Detta är ett sätt att göra arbetsrättslagarna mer attraktiva för utländska 
företag utan att helt åsidosätta arbetstagarnas rättigheter. Beroende på 
hur dessa specialanpassade regler för IT-sektorn fungerar, är det 
tänkbart att även andra delar av lagstiftningen följer efter.106

 
 
 

                                                 
106 Trivedi, Shukti, Redifining labour laws: Realising aspirations in the ITES sector, 
Manupatra, s. 2. www.manupatra.com, 060808. 
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9 Alternativ tvistlösning 
Som tidigare nämnts är de indiska domstolarna praktiskt taget dränkta av ett 
enormt antal mål som väntar på att prövas. Att låta en eventuell tvist hamna 
i en allmän indisk domstol, och att sedan driva själva processen, är mycket 
tidskrävande. För att undvika detta scenario krävs endast att kontraktet 
innehåller en giltig skiljeklausul och att frågan om lagval reglerats. 
Fördelarna med en skiljedom är många, kostnaderna  blir lättare att förutse, 
processen går ofta snabbare än ett vanligt domstolsförfarande och själva 
domen behöver inte offentliggöras. Detta är faktorer som många företag 
värdesätter högt.  
  Av naturliga skäl kan det antas att den svenska parten i denna situation 
skulle föredra en skiljedom baserad på svensk lag och enligt Stockholms 
Handelskammares Skiljedomsinstituts regelverk. Att detta skulle accepteras 
av motparten är knappast sannolikt vid det fall att båda parterna är ungefär 
lika starka i förhandlingssituationen. I detta fall skulle en möjlig 
kompromiss vara att tvisten avgörs på ”neutral” mark, exempelvis i Paris, 
och då enligt ICC: s regelverk.107 För den händelse att parterna enas om att 
tvisten skall avgöras i Indien, eller att åtminstone domen skall verkställas 
där, kan det vara av nytta att känna till grunderna i det indiska regelverket. 
Nedan sammanfattas den relevanta indiska lagstiftningen som rör 
skiljedomsinstitutet och frågan om verkställighet. 
 

9.1 Lagstiftning 
Före 1996 reglerades det indiska skiljedomsinstitutet i tre separata lagar; the 
Arbitration Act 1940, the Arbitration Act 1937 och the Foreign Awards Act 
1961.108 Numera finns reglerna från dessa tre lagar sammanslagna i the 
Arbitration and Conciliation Act, 1996 (ACA) som utarbetats kring 
UNCITRALs109 Model Law on International Commercial Arbitration. . 
Lagen reglerar både nationell och internationell tvistlösning samt frågan om 
verkställighet av beslutade domar.   
  I princip kan alla civilrättsliga mål avgöras genom skiljedom men med 
vissa undantag. I ACA Section 2 (3) stadgas att lagen inte är tillämplig på 
mål som i annan indisk lagstiftning uttryckligen inte får avgöras genom 
skiljedom. Bland dessa undantag kan nämnas exempelvis tvister som rör 
giftermål, arvsrätt eller insolvensrätt.110  

9.1.1 Formkrav 
Enligt ACA Section 7 (3) krävs att överenskommelsen om att 
skiljeförfarande skall användas görs skriftligen. Enligt Section 7 (2) kan 
                                                 
107 Dessa antaganden stöds av advokat Jim Runsten, vid Bird & Bird. 
108 Indian Council of Arbitration, www.ficci.com, 060726. 
109 United Nations Commission on International Trade Law. 
110 Dispute Resolution Process in India, Institute Of Developing Economies, 2002, s. 39. 
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detta krav uppfyllas antingen genom en skiljeklausul i huvudavtalet eller i 
form av ett separat avtal. Överenskommelsen är skriftlig då den har formen 
av (a) ett dokument som är undertecknat av båda parterna, (b) utbyte av 
brev, telex, telegram eller annan form av telekommunikation som styrker 
överenskommelsen eller (c) fallet då den ena parten hävdar att det finns en 
skriftlig överenskommelse om skiljedom och detta vitsordas av motparten, 
allt detta enligt Section 7 (4). Enligt Section 7 (5) kan en skiljeklausul även 
åberopas genom referens i ett annat avtal. 
  Hur skiljemännen skall utses eller vilka detta skall vara kan regleras av 
parterna enligt Section 11. Om en part vägrar att utse en skiljeman efter det 
att ett skiljeförfarande har påkallats, kan motparten kräva ett Cheif Justice i 
aktuell High Court utser en skiljeman. 

9.1.2 Forum och plats för förhandlingen 
Det är fritt för parterna att välja om tvistlösningen skall genomföras ad hoc 
eller med hjälp av en institution och då i enlighet med institutionens 
regelverk. Institutionernas expertis och erfarenhet kan göra att detta är ett 
effektivare sätt genomföra processen. För tillfället finns det 23 erkända 
tvistlösningsinstitut i Indien som erbjuder både nationell och internationell 
tvistlösning.111 Indian Council of Arbitration (ICA), Federation of Indian 
Chambers of Commerce and Industry (FICCI), och Indian Chamber of 
Commerce är några av de främsta institutionerna. Utöver dessa institutioner 
som sysslar med alla typer av kommersiell tvistlösning så finns det även ett 
antal som specialiserat sig på specifika affärsområden. Exempel på detta är  
Bengal Chamber of Commerce and Industry (BCCI) som sysslar med tvister 
inom juteindustrin eller East India Cotton Association som medlar i tvister 
rörande bomullsindustrin.112  
  Enligt Section 20 är det upp till parterna själva att bestämma var 
någonstans skiljeförfarandet skall äga rum. Om detta inte har reglerats i 
avtalet är det upp till skiljenämnden att avgöra frågan med hänsyn till 
parterna och målets specifika omständigheter. Som tidigare nämnts kan 
alltså parterna välja att tvisten skall lösas i ett neutralt land enligt 
exempelvis ICC: s regler.  
 

9.1.3 Jurisdiktion 
Enligt Section 16 har skiljedomstolen rätt att avgöra frågan om sin egen 
jurisdiktion och frågan om skiljeavtalets existens och giltighet. Invändning 
att skiljedomstolen inte har jurisdiktion måste lämnas senast då part avger 
sin inställning till själva sakfrågan. Invändning att skiljedomstolen 
överskridit sina befogenheter skall lämnas inte senare än då den del av målet 
där domstolen anses överskrida sina befogenheter tas upp till behandling. 
Dessa två frågor måste avgöras innan huvudförhandlingen kan fortsättas. 

                                                 
111 Dispute Resolution Process in India, Institute Of Developing Economies, 2002, s. 43. 
112 Dispute Resolution Process in India, Institute Of Developing Economies, 2002, s. 43. 
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Part som invänt i någon av dessa frågor, men där invändningen ej bifallits, 
har möjlighet att på dessa grunder överklaga domen enligt Section 34.  

9.1.4 Tillämplig rätt 
Inledningsvis kan det nämnas att skiljedomstolen inte är bunden av de 
Indiska lagar som har med civilprocess eller bevisregler att göra. Det är t.ex. 
helt upp till skiljedomstolen att avgöra om viss bevisning skall avvisas p.g.a. 
att den saknar betydelse i målet. Detta enligt Section 19. Vilka 
procedurregler som skall tillämpas vid skiljeförfarandet avgörs av parterna 
själva. Om detta inte har skett är det upp till skiljedomstolens ledamöter att 
tillämpa det regelverk man finner lämpligt. 
  När det gäller tillämplig lag för de materiella delarna av målet är det även 
här upp till parterna att reglera detta i avtalet. Det är här inte nödvändigt att 
vare sig den ena eller den andra partens hemlands lag tillämpas utan det står 
parterna helt fritt att välja ett regelverk. Enligt Section 28 (b) (ii) skall 
parternas hänvisning till ett visst lands lag inte anses innefatta dess 
lagvalsregler. Har parterna inte reglerat lagvalsfrågan avgör skiljedomstolen 
själv vilken lag som skall tillämpas. 

9.1.5 Verkställighet 
Det är en sak att ha rätt enligt lagen, en annan att verkligen få rätt. En orsak 
till att många företag väljer en alternativ tvistlösningsmekanism istället för 
de reguljära domstolarna är effektivitet. Förfarandet är ofta billigare och 
snabbare än en process i domstol. När det gäller effektivitet är kanske det 
viktigaste av allt att den dom som slutligen avges verkligen går att 
verkställa. Utan ett fungerande system för verkställighet är en skiljedom inte 
mycket värd, trots att den uppnåtts på ett effektivt sätt. 
  I ACA skiljer man mellan vad man kallar domestic-, international- och 
foreign arbitration.113 Begreppet domestic arbitration förstås enklast e 
contrario definitionen av international arbitration som återfinns i Section 2 
(f):  
"international commercial arbitration" means an arbitration relating to 
disputes arising out of legal relationship, whether contractual or not, 
considered as commercial under the law in force in India and where at least 
one of the parties is- 
 (i) an individual who is a national of, or habitually resident in, any country 
other than India; or 
(ii) a body corporate which is incorporated in any country other than India; 
or 
(iii) a company or an association or a body of individuals whose central 
management and control is exercised in any country other than India; or 
(iv) the government of a foreign country; 
 
Till skillnad mot international arbitration där åtminstone en av parterna inte 
är indier eller ett indiskt företag, är alltså domestic arbitration i princip ett 

                                                 
113 Arbitration and Conciliation Act, 1996 Section 2. 
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skiljeförfarande som grundar sig i ett indiskt rättsförhållande, där 
förhandlingen sker i Indien och båda parterna är indier.  
  Med foreign arbitration syftar man på tvistlösning som sker utanför Indiens 
territorium, och vars dom är ägnad att verkställas i Indien.114

  Denna kategorisering blir av vikt när det kommer till verkställandet av 
skiljedomen. Tidigare var det nödvändigt att skiljedomen granskades av en 
allmän domstol för att få samma rättskraft som en reguljär dom.115 Detta 
motverkade givetvis syftet med skiljedomsförfarandet genom att dra ut på  
handläggningstiden. Så är inte längre fallet, utan nu likställs skiljedomen 
automatiskt med en vanlig dom enligt Section 36. Detta gäller för både 
domestic- och international arbitration.  
  När det kommer till foreign arbitration så behandlas denna typ av 
skiljeförfarande aningen annorlunda. Indien har ratificerat både Geneva 
Convention on Execution of Foreign Arbitral Awards 1927, och Convention 
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, 
(New York konventionen). En skiljedom som uppfyller kraven i någon av 
dessa konventioner kan alltså verkställas i Indien, med vissa undantag. 
Indien gjorde två reservationer när man ratificerade New York 
konventionen Den första reservationen innebär att man endast tillämpar 
konventionen reciprokt gentemot de stater som anslutit sig till 
konventionen. Det andra undantaget innebär att man endast tillämpar 
konventionen på mål som klassificeras som commercial, alltså  mål som har 
med någon slags affärsverksamhet att göra116. Exakt vad termer commercial 
innebär har tolkats av domstolar i Indien i en rad fall.117

  Enligt Section 47 skall den part som vill få skiljedomen verkställd lämna in 
denna tillsamman med skiljeavtalet och någon form av dokument som visar 
att det rör sig om en foreign award, till den allmänna domstolen i den delstat 
där domen skall verkställas. Domstolen kan då endast neka verkställighet av  
skiljedomen på de grunder som räknas upp i Section 48. Här nämns bl.a. 
omständigheten att det bevisas att någon av parterna inte hade rättskapacitet 
att sluta avtal, att skiljenämndens sammansättning inte överensstämt med 
avtalet eller att verkställighet av domen skulle strida mod landets ordre 
public. När domstolen efter granskning av handlingarna fastställt att 
skiljedomen uppfyller lagens samtliga krav, och inga invändningar gjorts 
enligt Section 48, skall denna likställas med en dom från allmän domstol. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
114 Arbitration and Conciliation Act, 1996 Section 44. 
115 Indian Council of Arbitration,  
http://www.ficci.com/icanet/rules/commercialarbitration/arbitration&conciliation/chapter1h
.htm, 060731. 
116 ACA Section 44. 
117 Indian Council of Arbitration, 
http://www.ficci.com/icanet/rules/commercialarbitration/arbitration&conciliation/chapter1h
.htm, 060728. 
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10 Slutsats 
Att outsourca av en del av sin företagsverksamhet kan vara ett relativt 
komplicerat projekt. Anställda kan komma att behöva sägas upp eller 
förflyttas, en viss kontrollförlust över verksamheten kan förväntas 
uppkomma och rätt form för outsourcingen måste avgöras. Beslutet om 
verksamheten skall läggas ut till ett annat företag, förflyttas till ett nytt land 
eller helt enkelt behållas som den är, avgörs huvudsakligen på ekonomiska 
grunder. I detta hänseende är juridiken sekundär. För att avgöra vilket det 
rätta alternativet är bör företaget analysera vad som egentligen utgör dess 
kärnkompetens. Detta är lättare sagt än gjort, men det är mycket viktigt att 
det som är företagets kärna, det som gör företaget konkurrenskraftigt i 
förhållande till andra företag i samma bransch, stannar inom företaget. Det 
som är sekundär verksamhet, eller det som uppenbarligen kan göras bättre 
och billigare av andra företag, bör outsourcas.  
  När beslut fattats om att verksamheten skall flyttas utomlands måste det 
aktuella landets lokala och mänskliga faktorer utvärderas. Det politiska 
styret i Indien är relativt stabilt. Regeringen är medveten om vikten av att 
locka till sig utländskt kapital och vikten av att reglera IT-sektorn på ett sätt 
som gör de multinationella företagen nöjda. Upprättande av Special 
Economic Zones och andra typer av områden där speciella regler gäller och 
välplanerad infrastruktur tillhandahålls, talar givetvis till Indiens fördel. Just 
infrastruktur är annars något av ett problem i Indien. Energifrågan är 
svårlöst och företag måste räkna med regelbundna strömavbrott. Järnvägen 
och vägnätet är i dåligt skick och transporter via land går mycket långsamt. 
Sammantaget är landets infrastruktur i behov av stora investeringar. Den 
invecklade byråkratin, t.ex. den långa tid som krävs för att registrera ett 
företag, måste också läggas till minussidan. När det kommer till de 
mänskliga faktorerna är fördelarna fler. Som nämnts flera gånger tidigare så 
är den välutbildade engelsktalande arbetskraften Indiens stora fördel i 
förhållande till andra länder. Detta tillsammans med det låga löneläget är 
förmodligen vad som lockar allt fler företag till Indien, oavsett vad 
företagen själva hävdar. 
  När Indien har valts som en attraktiv destination för outsourcing, ur ett 
ekonomiskt perspektiv, måste de juridiska aspekterna analyseras. Helägda 
dotterbolag och Joint Ventures fungerar i grunden på samma sätt som i 
Sverige. JV som alternativ i Indien har dock visat sig fungera sämre än 
andra företagsformer, och bör användas med försiktighet. Det tredje 
alternativet som är aktuellt vid programvaruutveckling är att anlita ett 
indiskt företag som utför arbetet. Vilket av dessa alternativ som än väljs så 
är de immaterialrättsliga tillgångarna, framförallt programvaran som 
utvecklas, ytterst viktiga att skydda. Indien har i dagsläget en tuff 
lagstiftning på det upphovsrättsliga området. Både fängelsestraff och relativt 
höga böter finns i straffskalan för upphovsrättsintrång. Det stora problemet 
ligger dock inte i lagstiftningen utan i hur denna efterlevs. Myndigheterna 
har inte den kunskap som krävs för att arbeta med immaterialrättsliga frågor, 
de möjligheter som lagen ger för att bekämpa upphovsrättsbrott används 
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sällan och en domstolsprocess tar mycket lång tid. Detta är bara några av de 
problem som International Intellectual Property Alliances rapporterar om. 
Av detta skäl är det viktigt att avtalet mellan kund och leverantör är 
heltäckande på detta område. Rättigheterna till den programvara som 
utvecklas av leverantörens anställda bör skriftligen överlåtas till kunden. 
Detta gäller även s.k. designmaterial, alltså icke färdigställd programvara. 
Vilka rättigheter leverantören har, när det gäller att använda den mjukvara 
som eventuellt måste överföras från kunden, bör också regleras. Detta gäller 
alltså situationen där en leverantör anlitas och är inte lika viktigt när 
verksamhet bedrivs på egen hand eftersom programvara som utvecklas i ett 
anställningsförhållande automatiskt tillfaller arbetsgivaren. Om projektet är 
av en viss storlek så kan det vara aktuellt att avtala om att leverantören 
regelbundet skall deponera den källkod om skrivs, så att kunden kan få 
tillgång till denna om leverantören skulle gå i konkurs.  
  Avtalet är inte bara viktigt när det gäller de immateriella tillgångarna utan 
det är också själva grunden till att outsourcingen skall bli lyckad rent 
generellt. Detta kan i och för sig diskuteras då vissa personer menar att det 
är själva förhållandet mellan parterna som är det absolut viktigaste för 
eventuellt framgång. Givetvis är detta förhållande viktigt, men outsourcing 
av denna typ är enligt mig inte jämförbar med ett vanligt samarbetsavtal 
mellan två företag. Leverantören och kunden har i denna situation inte 
samma incitament för att maximera sin vinst. Man kan tänka sig att 
leverantören för att uppnå god lönsamhet vill avsätta så få anställda och så 
lite tid som möjligt åt kundens projekt. Detta för att kunna utföra arbete åt 
flera kunder samtidigt. Kunden å andra vill sannolikt att leverantören gör 
exakt tvärt om. Det är just detta som gör att kontraktet och framför allt ett 
detaljerat Service Level Agreement är så viktigt. Avtalet måste stadga exakt 
vad parterna åtar sig att göra samtidigt som SLA: t sätter servicenivån och 
beskriver hur denna skall mätas. Parametrar som verkligen går att mäta och 
samtidigt är lätta att samla in bör användas för att SLA: t skall bli hanterbart 
och effektivt. Eftersom det kan vara svårt att redan före outsourcingen 
avgöra hur servicenivåerna skall sättas bör SLA: t vara lätt att justera under 
arbetets gång. Även den prissättningsmodell som används bör fungera som 
ett redskap för att få leverantörens och kundens motiv att samverka. Genom 
exempelvis avgifter för undermålig prestation eller en bonus vid överträffad 
servicenivå, ges leverantören incitament som gör att denne drar åt samma 
håll som kunden.  
  Lagvalsfrågan och frågan om en eventuell skiljeklausul är viktiga i nästan 
alla internationella samarbeten. Om inte parterna kan enas om neutral 
kompromiss, så kommer förmodligen den starkaste av parterna att få sin 
vilja igenom när det gäller lagvalet. När det handlar om outsourcing i Indien 
kan det vara klokt att använda sig av en skiljeklausul. Att låta en eventuell 
tvist hamna i en civil domstol i Indien är, som nämnts flera gånger tidigare, 
ingenting att rekommendera. Arbitration and Conciliation Act, 1996 (ACA) 
ställer upp vissa formkrav för att en skiljeklausul skall vara giltig, men i 
huvudsak krävs endast att denna är i skriftlig form antingen i huvudavtalet 
eller i ett separat  avtal. ACA är utarbetad efter UNCITRAL: s Model Law 
on International Commercial Arbitration och påminner mångt om mycket 
om denna. ACA lämnar en stor beslutanderätt till parterna, exempelvis vad 
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gäller platsen för tvistlösningen, rätten att utse skiljemännen och vilka 
procedurregler som skall tillämpas. Dock tillåter indisk lag inte att 
exempelvis tvister rörande giftermål eller insolvens avgörs genom 
skiljedom. När det kommer till verkställighet av en lagakraftvunnen 
skiljedom så har Indien ratificerat både Genévekonventionen och New 
York-konventionen. Om skiljedomen uppfyller kraven i någon av dessa 
konventioner kan den verkställas av en indisk domstol. Det finns dock två 
undantag till denna princip och de är att Indien endast tillämpar NY-
konventionen reciprokt gentemot andra konventionsstater och att tvisten i 
vissa fall måste klassas som commercial, en term som inte är helt klar. Detta 
gäller då tvisten avgjorts av s.k. foreign arbitration, alltså när den 
genomförts utanför Indiens gränser.  
  Den indiska arbetsrätten är inte lika viktig för kunden då en leverantör 
anlitas för att utföra arbetet, eftersom personalen då anställs av leverantören. 
När ett utländskt företag istället bestämmer sig för att bedriva verksamhet i 
egen regi eller i ett JV blir situationen annorlunda. Den indiska 
arbetsrättslagstiftningen beskrivs ofta som ganska stelbent och föråldrad. På 
senare tid har många röster höjts med krav på att lagarna skall anpassas efter 
den multinationella företagskultur som växt fram i landet. Exempelvis så 
krävs det tillstånd från delstatsregeringen för att få säga upp en anställd i ett 
företag med fler än 100 anställda. Stelbent eller ej så är det kanske inte helt 
orimligt att ett land med extremt många fattiga människor, som för tillfället 
drar till sig multinationella företag p.g.a. en låg lönenivå, har en lagstiftning 
som faktiskt gynnar de anställda. 
  Grundidén med denna uppsats var att ta reda på vilka juridiska aspekter 
som är specifika för just outsourcing av programvaruutveckling, för att 
sedan belysa dessa ur ett indiskt perspektiv. Svaret på frågan om jag har 
lyckats med detta måste bli både ja och nej. Svaret blir ja eftersom läsaren 
av uppsatsen bör ha fått en inblick i det indiska rättsystemet och fenomenet 
outsourcing. Information om de enligt mig viktigaste rättsområdena har 
redogjorts för och hänvisningar till källor där ytterligare information kan 
inhämtas har gjorts. Svaret på frågan blir även nej eftersom det har varit 
svårt att få tag i den information jag hade velat ha för att helt 
tillfredställande kunna besvara alla mina frågor. Utbudet av böcker, här i 
Sverige, som handlar om indisk juridik måste beskrivas som aningen snålt. 
Just detta faktum gjorde dock att jag tyckte det fanns ett visst värde i att 
skriva på ämnet. 
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