Förord
Indien är ett fantastiskt land på många sätt. Landet har en mångtusenårig kulturell historia
med olika idéströmningar och religioner. Indien har varit självständigt och ibland erövrats av
andra nationer. Fattigdom och rikedom har varvats på ett besynnerligt sätt och stora grupper
av människor har ställts utanför samhället genom ett hårdfört kastsystem. Under de senaste 20
åren har Indien genomgått en remarkabel utveckling. Efter frigörelsen från Storbritannien
efter andra världskriget sökte Indien att finna en väg mellan planekonomi och kapitalism. Den
modell man valde visade sig inte vara lyckosam och ekonomin stagnerade trots mycket goda
yttre förutsättningar. Under de senaste 20 åren har landet liberaliserats och mer
marknadsekonomiska lösningar tillämpats. Detta har lett till en snabb ekonomisk tillväxt och
en höjning av levnadsstandarden för stora grupper i samhället. Samtidigt måste konstateras att
majoriteten i landet fortfarande lever i fattigdom och misär och det kommer att ta lång tid
innan alla kan dra nytta av den tillväxt som sker på ett makroplan. Indien är dock en av de
stora aktörerna när det gäller kvalificerad tjänsteexport till Västeuropa och USA. Vidare
satsar landet hårt på utbildning och forskning samt har allt fler internationellt verkande
storföretag. Indien kommer att tillsammans med USA, Kina och EU vara en av de
dominerande ekonomiska och politiska krafterna under kommande årtionden
Reväst har under sin snart 20-åriga historia regelmässigt genomfört studieresor till länder vars
utveckling har något att lära oss i Sverige och Västsverige och där vi också blir påverkade av
vad som sker i landet eller regionen. Vi har besökt ett stort antal länder i Europa, Japan och
USA. Det föll sig därför naturligt att också resa till Indien och den delstat där som idag svarar
för den mest dynamiska utvecklingen nämligen Karnataka och dess huvudort Bangalore.
Resan genomfördes i slutet av november 2007. Denna skrift är en kortfattad rapport av vad vi
då upplevde och den information vi fick. Det är ingen överdrift att säga att vi blev oerhört
imponerade av vad vi såg och också till viss del konfunderade. Vad kommer att ske i detta
gigantiska land med så mycket människor och en sådan dynamik? Kinas utveckling har ju
diskuterats i många sammanhang och dess möjligheter och problem börjar bli allmänt kända.
Tillväxten i Kina är till stor del kopplad till industriell produktion och ett hårt utnyttjande av
miljön.
Indien har valt en delvis annan väg som kanske kommer att påverka oss i västvärlden än mer.
Genom sin historia, sin utbildningsnivå och sina kunskaper i engelska har det varit naturligt
för de indiska strategerna att länka in den indiska ekonomin på kvalificerad tjänsteexport
inom en mängd områden. Det gäller datainformation, redovisning, design, teknisk utveckling

m m. Det är ju sådant som vi Sverige har sagt att vi skall syssla med när allt mer tillverkning
flyttar utomlands!
Vi fann naturligtvis inte något svar på frågan under vår resa vad vi i Sverige skall göra när vår
eventuella nisch tas över av indiska företag till väsentligt lägre kostnader, men lite
tankeväckande är det ändå.
Resultatet av resan är utöver denna lilla skrift och resenärernas egna tankar också en möjlig
fortsättning på kontakterna med delstaten Karnataka och några städer inom området kultur.
Sedan får vi se om också vi kan finna andra kontaktytor med det vänliga indiska folket. Redan
i dag finns ju flera västsvenska företag etablerade i Bangalore, och fler kommer säkert.
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