
 

KPMG utsett till världens bästa rådgivare inom outsourcing 

 

KPMG är världens bästa rådgivare inom outsourcing, enligt The International Associations of 

Outsourcing Professionals (IAOP) lista ”The World´s Best Outsourcing Advisors 2012”. 

 

The International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) är en global organisation med 120 000 

medlemmar, som arbetar med standardfrågor och opinionsbildning rörande outsourcing.  

 

Det är femte året i rad som IAOP utser världens bästa rådgivare inom outsourcing. År 2011 placerade sig 

KPMG på andra plats, för att 2012 avancera till första plats. 

 

”The World´s Best Outsourcing Advisors” består av företag som tillhandahåller konsulttjänster och legal 

rådgivning till köpare och säljare inom outsourcingområdet.  

 

Företagen har bedömts av en oberoende jury med ledande branschexperter. Ett flertal kriterier har vägts 

in vid betygsättningen, bl a kundnöjdhet, global närvaro och storlek. 

 

-Vi är mycket glada över bli uppmärksammade av branschens ledande organisation på detta sätt, för det 

arbete vi gör för våra kunder. Det är en viktig utmärkelse och resultat av de strategiska investeringar 

KPMG har gjort för att utveckla vårt erbjudande inom outsourcingområdet, säger Emanuel Ramstedt, 

affärsområdeschef för Advisory, KPMG Sverige. 

 

-I dagens ekonomi är det viktigare än någonsin för slutanvändare av outsourcingtjänster att enkelt kunna 

identifiera och välja rätt företag för deras behov av outsourcing , säger IAOP ordförande, Michael Corbett. 

Listan med ”The World´s Best Outsourcing Advisors” är viktig för alla som söker efter de främsta företagen 

inom området. 

 

Se även: www.iaop.org och www.kpmginstitutes.com 

 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

 

Ulrika Westin, kommunikationsdirektör KPMG Sverige , tel. 070-849 35 43, ulrika.westin@kpmg.se  

 

 

 

 

Om KPMG 

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Genom vårt globala 

nätverk är vi ett av världens ledande kunskapsföretag med 145 000 specialister i 152 länder. I Sverige har vi stark 

lokal förankring med 1 600 medarbetare på 60 orter. 
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World´s Best Outsourcing Advisors 2012 
 
1) KPMG 

2) Deloitte 

3) PwC 

4) Alsbridge 

5) Ernst & Young 

6) Avasant 

7) Baker & McKenzie 

8) Kirkland & Ellis 

9) PA Consulting Group 

10) Booz & Company 

Källa: IAOP.org 
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