
”Den største udfordring er næsten  
at tilfredsstille udviklernes ambitioner”

At offshore outsourcing på fjerne destinationer kan 
være en vanskelig øvelse, var man helt klar over hos 
softwareudviklingsvirksomheden Wizerdata efter at flere 
medarbejdere tidligere havde arbejdet med konceptet. 
Product Manager Jesper Krognos fortæller:
”Uden forudgående erfaring med outsourcing i et 
oversøisk land havde man selv stablet et kontor på 
benene i Thailand, fundet medarbejdere med passen-
de kvalifikationer og løst alle de småudfordringer, der 
opstår undervejs, og som man ikke altid har tænkt på: 
p-pladser, frokostordning, personalejura i Thailand, etc.”

På trods af de mange anstrengelser lykkedes projektet 
ikke helt. Efter halvandet år måtte man sande, at der 
måtte en anden løsning til. Det var svært at fastholde 

medarbejderne i Thailand, og udskiftning undervejs 
betød forsinkelse af udviklingsprojektet og frustration i 
Danmark.

”CrossWorkers ringede til Wizerdata på det helt rigtige 
tidspunkt. For vores erfaringer sagde os, at Wizerdata 
skulle finde en bedre løsning, og vi var overbevist om, at 
vi skulle finde en samarbejdspartner, der havde ansvaret 
for hele den logistiske del af arbejdet, så vi kunne 
fokusere på det, der reelt er vigtigt for os: udviklingen. 
Rekrutteringsdelen, HR-ledelse og forhandling af løn, 
IT-mæssig backup og kontorhold ville vi gerne slippe 
for. Derudover stod det klart for os, at vi ville arbejde 
sammen med en partner, der kunne sikre kontinuitet 
i samarbejdet med vores udviklere – det viste sig at 
være svært at fastholde medarbejdere, der sad helt 
alene på et kontor og arbejdede uden lokal daglig 
support og ledelse.”

Der var flere udbydere i spil i forløbet, fortæller Jesper 
Krognos, men den endelige beslutning om at vælge 
CrossWorkers blev truffet på baggrund af en blanding 
af facts og mavefornemmelse:

”Vi havde en god fornemmelse af, at CrossWorkers var 
den rigtige partner for os. Deres holdning til HR-delen 
gjorde udslaget. Naturligvis forventer vi, at de med-
arbejdere, der rekrutteres, arbejder ihærdigt og med 
engagement, men for os er det også vigtigt, at der er 
en kompetent daglig ledelse af kontoret, der sikrer, at 
vores oversøiske kolleger har det godt i dagligdagen, 
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at der er faglig support til de udfordringer, de møder i 
teknisk forstand, og at vi ved, at de aflønnes ordentligt og 
har de forsikringer, der er med til at sikre dem socialt.”

Og det at slippe ansvaret for hele denne del af arbejdet 
var en god løsning for Wizerdata, som desuden undgik 
tidsforskellen til Thailand i det daglige arbejde. Det var 
en ekstra bonus.

Kulturforskelle mellem Danmark og Egypten mærker 
Jesper Krognos ikke meget til i det daglige: ”Vores 
kolleger arbejder meget ligesom vi selv gør. De tænker 

selv og stiller konstruktive, kritiske spørgsmål. Jeg 
bliver ofte spurgt om, hvor meget dokumentation, de 
har brug for i forhold til danske udviklere – og der må 
jeg svare, at det stort set er på samme niveau. Der er 
naturligvis forskel på de enkelte medarbejdere – de er 
lige så forskellige som danske medarbejdere. Nogle 
har brug for lidt mere end andre, men typisk ser vi en 
høj grad af selvstændighed.”

”Min største udfordring i forhold til outsourcing i Egypten 
er faktisk den, at vores egyptiske medarbejdere er 
meget ambitiøse. Det er naturligvis vigtigt for os at 
fastholde dem, og derfor prøver vi at tildele så meget 
ansvar og så interessante hele opgaver som muligt. 
Det er mit indtryk, at det er en væsentlig medvirkende 
faktor til fastholdelse. Fx har vi den faste procedure, at 
vi spørger vores udviklere, hvor meget tid, de behøver 
til en given opgave – og det er de ikke nødvendigvis 
vant til. I tidligere job har de typisk fået tildelt en opgave 
og et antal timer til at løse den. Den involvering og selv-
stændighed, vi således tilbyder, er attraktiv, og samtidig 
sidder vores udviklere hos CrossWorkers i Cairo i et 
fagligt inspirerende miljø, hvor der sker en udveksling 
af erfaringer, og hvor der er mulighed for at få støtte 
undervejs i projekterne,” fortæller Jesper Krognos og 
tilføjer, at han lige nu er i gang med at udvide sit egyptiske 
team med endnu en medarbejder.


