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Executive summary 

This master thesis is the ending assignment, before obtaining a master degree within supply 

chain management at Copenhagen Business School. The master thesis subject is sourcing 

strategies.  

A sourcing strategy is where production is done in-house by an insourcing and/or offshoring 

strategy, or production can be done by an outsourcing strategy. The theories used to 

understand how sourcing strategies are determined are: Double Helix, PLC theory, transaction 

cost theory, core competence theory, and chaos theory.  

Double Helix determines sourcing strategies by its focus on industry structure, where the 

sourcing strategy chances from for example in-house production to outsourcing of production, 

due to the industry structure. PLC theory determines different sourcing strategies depending 

on the products standardization state in the product life cycle. Transaction cost theory 

determines sourcing strategies by choosing production where the lowest costs from 

transactions are to be found. Core competence theory determines sourcing strategies by 

letting the identification of core competencies decide what to produce and what to outsource. 

Chaos theory determines the sourcing strategies depending on the search for organizational 

stability in core parts of the organization, but still using organizational chaos to learn and 

adapt to the changing environment. 

The case organizations sourcing strategies are determined by the theories in different degrees. 

Alu Technologies sourcing strategy is in-house production through insourcing strategy. The 

sourcing strategy is a result of being affected in medium degree by: Double Helix, PLC theory 

and transaction cost theory. And affected in high degree by: Core competence theory and 

chaos theory. SystemTekniks sourcing strategy is in-house production through insourcing and 

offshoring strategy. The sourcing strategy is a result of being affected in medium degree by: 

Double Helix, PLC theory, transaction cost theory and core competence theory. And affected 

in high degree by: Chaos theory. 
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1|Indledning 

Denne kandidatafhandling er den afsluttede opgave som cand.merc.scm (Supply Chain 

Managenemt) på Handelshøjskolen i København (CBS). Afhandlingens overordnede emne er 

sourcing strategier, hvor fokus er på, hvordan sourcing strategier fastlægges i 

produktionsorganisationer. 

Det, jeg finder interessant, er hvordan sourcing strategier fastlægges, og hvad der indgår i 

fastlæggelsen af sourcing strategier. Emnet er vigtigt at have fokus på, da sourcing strategien 

er bestemmende for, hvilke aktiviteter produktionsorganisationer selv foretager, samt hvilke 

aktiviteter der overlades til leverandører, hvorfra ydelsen i stedet købes. 

De seneste 15-20 år har været præget af stigende outsourcing af produktion, til hvem der 

kunne foretage denne billigst muligt. Outsourcing processen sker som følge af en søgen efter 

styrket fokus på kernekompetencer og en deraf afledt effekt af ønske om øget effektivisering, 

skill level og knowledge (Ferreira et al. 2010 p. 24-25; Bahrami 2009 p. 215). Outsourcing 

processen har dog medført en modreaktion, hvor produktionsorganisationer i stigende grad 

søger at opnå ejerskab over produktionen. Insourcing er derved blevet en måde til at søge 

effektiviseringer af organisationer, hvor dette tidligere blev gjort ved anvendelse af 

outsourcing strategien. Det interessante er, hvad der påvirker fastlæggelsen af sourcing 

strategier. Fastlæggelsen påvirkes bl.a. af tidens teorier om sourcing strategier. Ligeledes kan 

fastlæggelsen af sourcing strategier være påvirket af cykliske hændelsesforløb, hvorved 

skiftende sourcing strategier forekommer efficiente.  

Sourcing strategier har stor betydning for organisationer, samt i hvilken grad disse er 

efficiente. Dette ses f.eks. ved at insourcing strategien har været anvendt til turnaround af 

organisationer med gode resultater
1
. I de nævnte eksempler skyldes det, at de afledte 

produktionsforbedringer og uventede produkter, der opstår som følge af innovation af 

produktionen, ikke var medtaget i en direkte økonomisk betragtning omkring rentabiliteten 

ved ændringer af sourcing strategien. Derudover er faktorer som lagerstørrelse og time-to-

market, leveringsevne, stabilitet og kvalitet også væsentlige og skal medtages, når sourcing 

strategien fastlægges (Christiansen et al. 2009 p. 145; Caputo et al. 2005 p. 193).  

                                                 

1 http://ing.dk/artikel/96451-lego-her-er-opskriften-paa-succes og http://borsen.dk/karriere/nyhed/179230/ 

http://ing.dk/artikel/96451-lego-her-er-opskriften-paa-succes
http://borsen.dk/karriere/nyhed/179230/
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1.1| Målet med kandidatafhandlingen 

Målet med kandidatafhandlingen er at påvise, hvordan sourcing strategier fastlægges i 

afhandlingens caseorganisationerne. Dette gøres ved at se på, hvad der påvirker fastlæggelsen 

af sourcing strategier set fra et teoretisk synspunkt via analyse af Double Helix, PLC teorien, 

transaktionsomkostningsteori, kernekompetenceteori og kaosteori. Efterfølgende ses på, 

hvordan caseorganisationerne fastlægger sourcing strategier i forhold til afhandlingens 

teoriramme for på denne måde at skabe forståelse for, hvorfor caseorganisationerne har deres 

valgte sourcing strategi. På baggrund af de foregående analyser foretages vurdering af 

caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier i forhold til, om organisationerne har 

den rigtige sourcing strategi. Slutresultatet vil derved besvare, hvordan sourcing strategier 

fastlægges i afhandlingens caseorganisationer. 

Der søges ikke at finde en universal løsning omkring fastlæggelsen af sourcing strategier. 

Derimod ses der på, hvorledes caseorganisationerne har ageret i forhold til teorien. Via øget 

forståelse for, hvad der indgår i fastlæggelsen af sourcing strategier, er dette behjælpeligt til at 

belyse, hvordan forbedringer kan foretages af caseorganisationernes sourcing strategier. 

1.2| Problemfelt 

Problemfeltet for afhandlingen er, hvad der indgår i fastlæggelsen af sourcing strategier i 

produktionsorganisationer. Jeg mener, at der er behov for at belyse sammenspillet af 

specifikke teorier – i stedet for blot at anskue dem isoleret - for derved at skabe forståelse for, 

hvordan sourcing strategier fastlægges i produktionsorganisationer. Ligeledes kan 

produktionsorganisationers specifikke kontekst påvirke fastlæggelsen af sourcing strategier. 

Det bringer derfor følgende problemstilling op: Hvordan fastlægges sourcing strategier i 

produktionsorganisationer? Er disses sourcing strategier et resultat af specifikke teoriers 

påvirkning? Hvad har ledt til fastlæggelsen af den anvendte sourcing strategi? Ligeledes er 

det interessant at vurdere, om caseorganisationerne anvender den mest efficiente sourcing 

strategi. 

Sourcing strategier skal ses som fastlæggelsen af, hvilke aktiviteter organisationen selv 

foretager, og hvilke aktiviteter organisationen lader leverandører foretage, hvorfra ydelsen i 

stedet købes. Derved ses der på, om produktion foretages in-house via insourcing og/eller 

offshoring strategier eller ekstern via outsourcing strategien. 

Afhandlingens teoriramme er bestående af følgende teorier: Double Helix, PLC teori, 

transaktionsomkostningsteori, kernekompetenceteori, samt kaosteori. Teorirammen anvendes 
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først til at beskrive, hvad teorierne indeholder, for efterfølgende at skabe forståelse for, 

hvorfor teorierne fastlægger sourcing strategier på deres måde. Efterfølgende anvendes 

teorirammen til at belyse, hvordan teorierne påvirker fastlæggelsen af caseorganisationernes 

sourcing strategier. 

1.3|Problemformulering med hovedproblemstilling 

Afhandlingen søger først at analysere, hvordan sourcing strategier fastlægges i afhandlingens 

caseorganisationer ved at analysere en række teorier og opbygge casestudier af 

produktionsorganisationer. Derefter følger en vurdering af og diskussion om, hvorvidt 

caseorganisationerne har den rigtige sourcing strategi i forhold til afhandlingens teoriramme.  

Det leder til hovedproblemstillingen, som er at finde nedenfor i kursiv. 

 Hvordan fastlægges sourcing strategier i afhandlingens 

caseorganisationer? 

For at besvare problemformuleringen er denne delt op i en række undersøgelsesspørgsmål, 

som bygger på hinanden og leder til en samlet besvarelse af problemformuleringen. 

1) Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra cykliske teorier til fastlæggelse af 

sourcing strategier? 

2) Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra statiske teorier til fastlæggelse af 

sourcing strategier? 

3) Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra delvist cykliske og delvist statiske 

teorier til fastlæggelse af sourcing strategier?  

4) Hvordan fastlægger caseorganisationerne sourcing strategier? 

Undersøgelsesspørgsmål 1) besvares ved at analysere, hvorledes Double Helix og PLC 

teorien fastlæggelser sourcing strategier. Begge teorier anser fastlæggelsen af sourcing 

strategier som cykliske. Undersøgelsesspørgsmål 2) besvares ved at analysere, hvorledes 

transaktionsomkostningsteorien og kernekompetenceteorien fastlæggelser sourcing strategier. 

Disse teorier anser sourcing strategier som statiske, da teorierne antager, at når en sourcing 

strategi er fastlagt, er denne efficient, og ændres kun, når forudsætningen for teorien bag 

sourcing strategien ændres, f.eks. ved ændret omkostningsniveau for transaktioner eller 

ændret strategisk beslutning om, hvad organisationens kernekompetencer er. 

Undersøgelsesspørgsmål 3) besvares ved at analysere, hvorledes kaosteorien fastlægger 



 

 

8 

sourcing strategier. Kaosteorien er kendetegnet ved både at have et cyklisk element ved 

fastlæggelsen af sourcing strategier i form af, at organisationer gradvist bevæger sig mod 

stigende organisatorisk kaos, hvorved der søges den rette balance mellem orden og kaos, og et 

statisk element ved fastlæggelsen af sourcing strategier, hvor sourcing strategien er forskellig 

afhængigt af om der er tale om kerneaktiviteter eller ikke-kerneaktiviteter. 

Undersøgelsesspørgsmål 4) besvares ved at analysere caseorganisationernes sourcing 

strategier, og hvordan disse fastlægges i forhold til teorirammen. Desuden søges heri at 

vurdere, caseorganisationernes sourcing strategi, og om muligt, komme med 

forbedringsforslag til, hvordan caseorganisationernes sourcing strategier kan forbedres. 

1.4|Afgrænsning 

Afhandlingen afgrænses til at beskæftige sig med projektorienterede 

produktionsorganisationer, hvilket medfører at den videnskabelige litteratur enten kan 

generaliseres til produktionsorganisationer, eller er decideret skrevet omhandlende 

produktionsorganisationer. 

Desuden tages der primært udgangspunkt i fastlæggelsen af sourcing strategier set fra et 

dansk synspunkt. Dette skyldes, at der kan være andre forhold, som er gældende for 

udenlandske virksomheder, hvilket ville kunne påvirke udfaldet af afhandlingens indhold. 

Når der i afhandlingen omtales kombinations eller dual sourcing strategier, menes der, 

hvorvidt der anvendes både in-house produktion i form af insourcing og/eller offshoring 

strategi, i kombination med outsourcing strategi, hvorved aktiviteten både udføres af 

organisationen, og en ekstern leverandør. Dual sourcing strategier bør derved ikke forveksles 

med strategi beslutninger omkring single, dual eller multi sourcing. Denne type strategier 

omhandler, hvorvidt der skal anvendes en, to eller flere leverandører, samt hvorvidt der skal 

sources globalt eller sources lokalt.  

Management og governance af forsyningskæden f.eks. via brug af Corporate Social 

Responsibility (CSR) medtages ikke i afhandlingen, da jeg vurderer, det vil føre afhandlingen 

ud på et andet spor, som ikke besvarer problemformuleringen. Emnet er dog til stadighed 

interessant i forhold til, om management og governance af forsyningskæden via brug af CSR 

har indflydelse på sourcing strategien, hvorfor emnet omtales i afhandlingens perspektivering. 
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1.4.1| Begrebsdefinition 

Afsnittet er placeret som underafsnit til afhandlingens afgrænsning, da afsnittets formål er at 

præcisere, hvad der menes med begreber. 

Generelt kan sourcing strategier både referere til, hvorvidt der vælges en, to eller flere 

samarbejdspartnere ved produktion, eller hvorvidt der vælges at få en ydelse produceret på 

flere produktionsfaciliteter. Dette omtales som single-, dual- eller multisourcing. Sourcing 

strategier kan desuden referere til, hvorvidt aktiviteter udføres in-house i organisationen via 

insourcing og/eller offshoring strategi eller udføres af eksterne organisationer i form af 

leverandører via outsourcing strategi. Offshoring strategien hører ligeledes under in-house 

produktion, da produktion til stadighed foretages og ejes af den fokale organisation. 

Produktionen foretages dog i et andet land end der, hvor den fokale organisation i forvejen har 

eksisterende produktion. Definitionen af sourcing strategier i afhandlingen er derfor: Sourcing 

strategier er fastlæggelsen af, om produktion skal foretages in-house via insourcing og/eller 

offshoring strategi eller eksternt af leverandører via outsourcing strategi.  

Insourcing strategien er både det at hjemtage tidligere outsourcet produktion såvel som det 

at fravælge outsourcing strategien og producere in-house. Med insourcing strategien forstås, 

at produktion foregår på organisationens hjemmemarked, da det ellers ville henlede til 

offshoring strategien. 

Cykliske sourcing strategier er sourcing strategier, som følger et hændelsesforløb, der 

gentager sig regelmæssigt i kraft af en cyklus, som det ses ved f.eks. Double Helix og PLC 

teorien. 

Statiske sourcing strategier er sourcing strategier, som har et fokus, hvorfra sourcing 

strategier fastlægges. Det gælder f.eks. teorier som transaktionsomkostningsteorien og 

kernekompetenceteorien, som hhv. fokuserer på niveau for transaktionsomkostninger 

(høj/lav) og på identifikationen af, hvad der er kernekompetencer, som derved bliver styrende 

for fastlæggelsen af sourcing strategier. 

Delvist cykliske og delvist statiske sourcing strategier er sourcing strategier, der både har 

cykliske og statiske elementer. Det gælder eksempelvis kaosteorien, som har to niveauer til at 

fastlægge sourcing strategier. Det ene niveau, det cykliske, bruger organisatorisk orden og 

kaos som styrende element for fastlæggelsen af sourcing strategien, da det antages at 



 

 

10 

mængden af kaos er gradvist stigende. Det andet niveau, det statiske, fastlægger sourcing 

strategier i forhold til, om der er tale om kerneaktiviteter eller ikke kerneaktiviteter. 

1.5| Afhandlingens struktur 

Kapitel 1 indeholder indledning med tilhørende problemformulering samt 

undersøgelsesspørgsmål. Kapitel 2 indeholder undersøgelsesdesign, hvori der fastsættes 

kildegrundlag, måden casestudiet er opbygget på, samt hvorledes der konkluderes på empiri. 

Kapitel 3 indeholder metode, hvor denne samt afhandlingens videnskabsteoretiske skole 

fastsættes. Slutteligt ses på kundskabsmæssige formål. Kapitel 4 indeholder definition af 

sourcing strategierne; outsourcing, insourcing og offshoring, som vil blive brugt i den 

resterende del af afhandlingen. Kapitel 5 indeholder overblikket over teorier til fastlæggelse 

af sourcing strategier som analyseres i de efterfølgende kapitler. Kapitel 6 indeholder, 

hvorledes industriforandringer i form af Double Helix fastlæggelser af sourcing strategier. 

Kapitel 7 indeholder, hvorledes produktcyklusser i PLC teorien fastlægger sourcing strategier 

Kapitel 8 indeholder transaktionsomkostningsteorien, og hvordan denne fastlægger sourcing 

strategier. Kapitel 9 indeholder kernekompetenceteorien, og hvordan denne fastlægger 

sourcing strategier. Kapitel 10 indeholder kaosteorien, og hvordan denne fastlægger sourcing 

strategier. Kapitel 11 indeholder fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier i 

forhold til teorirammen. Kapitel 12 indeholder konklusionen, vurderingen og 

perspektiveringen. Kapitel 13 indeholder litteraturlisten. I sidste kapitel er bilagene at finde.  

Afhandlingens struktur og sammenhænge, i forhold til interaktioner mellem teorikapitlerne og 

case kapitlet, som samlet leder til konklusionen, er vist i figur 1.   
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Figur 1 - Afhandlingens struktur 

  

Kilde: Egen tilblivelse 

Afhandlingens analysekapitler skal derfor anses som følgende: Kapitel 4 definerer de 

anvendte sourcing strategier. Kapitel 5 skaber overblik over teorierne i kapitel 6-9 til 

fastlæggelse af sourcing strategier. Kapitel 6 og 7 indeholder to cykliske teorier, som påviser, 

hvordan fastlæggelsen af sourcing strategier er underlagt et cyklisk hændelsesforløb. Kapitel 

8 og 9 indeholder to statiske teorier, som påviser, hvordan fastlæggelsen af sourcing strategier 

udføres ud fra et statisk synspunkt. Kapitel 10 indeholder en teori, med både cykliske og 

statiske elementer. Samlet udgør kapitel 4-10 afhandlingens teoriramme, som bidrager direkte 

til afhandlingens konklusion i kapitel 12. Kapitel 11 indeholder casestudierne, hvor 

teorirammen sættes i forhold til casestudierne. Kapitel 11 bidrager desuden direkte til 

afhandlingens konklusion i kapitel 12. 

2|Undersøgelsesdesign 

Afhandlingens undersøgelsesdesign er kombineret med både primære og sekundære kildedata 

samt litteraturstudier. De primære kilder er semi-strukturerede interviews, som bruges til 

opbygning af casestudierne, de sekundære kildedata er informationer om caseorganisationerne 
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fra Internettet (Andersen 2003 p. 63), og litteraturstudierne er videnskabelig litteratur, som 

danner det videnskabsteoretiske fundament for afhandlingen. 

De semi-strukturerede interviews vil foregå i samarbejde med caseorganisationerne: Alu 

Technologies, Steen Rubæk, Managing Director og SystemTeknik, Henrik P. Andersen, 

Logistikchef, hvorved der er få undersøgte enheder i form af to caseorganisationer. 

Caseorganisationerne er udvalgt i overensstemmelse med Eisenhardts (1989) og Yins (2009) 

metode om ikke at have meget ens typer af cases, men derimod forskelligartede 

caseorganisationer inden for samme felt (Eisenhardt 1989 p. 537; Yin 2009 p. 61). Det 

muliggør forskelligartede udfald omkring fastlæggelsen af sourcing strategier (Yin 2009 p. 

61), hvorved jeg mener, det øger case resultatets reliabilitet. Forskelligheden af 

caseorganisationerne ses ved, at de er af forskellig størrelse, har forskellig geografisk 

lokalitet, er i forskellige brancher, men begge er projektorienterede 

produktionsorganisationer, som på forskellig vis arbejder med sourcing strategier. Det, at 

caseorganisationerne har forskellig størrelse, geografisk placering og branche, kan have 

indflydelse på fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier. Organisationens 

størrelse kan have indflydelse på knowledge level og derved, hvilke sourcing strategier 

organisationen har kendskab til og anvender. Det kunne f.eks. være kendskab til, hvilke 

konkurrencemæssige fordele eksterne leverandører kan bidrage til organisationen med ved at 

anvende outsourcing strategi, eller kendskab til hvilke omkostningsbesparelser der er ved at 

have produktionsfaciliteter i udlandet via offshoring strategi. Den geografiske forskel kan 

have indflydelse på sourcing strategien i form af geografisk betonede forskelle i sourcing 

strategier mellem nord- og syd-Jylland. Brancheforskellen kan have indflydelse på 

fastlæggelsen af sourcing strategier, da særlige brancher kan være kendetegnet ved f.eks. høj 

brug af eksterne leverandører og derved outsourcing strategien, mens andre kan være 

kendetegnet ved høj grad af egenproduktion via insourcing og/eller offshoring strategien. 

2. 1| Opbygningen af Casestudier 

Den anvendte undersøgelsesstrategi betegnes af Yin (2009) som værende af strategitypen 

”Case study”. Hvilket betyder at spørgsmålene, der stilles til opbygningen af case materialet, 

er kendetegnet ved åbne hvordan/hvorfor spørgsmål. Desuden er der ikke direkte kontrol over 

begivenheder, da der via de åbne spørgsmål opnås svar om fortidige og nuværende 

begivenheder omkring fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategi (Yin 2009 p. 

8; Gill 1995 p.71-72). Da der er tale om case studies, vil der i det følgende blive defineret, 

hvad et casestudie er. Eisenhardt (1989) definerer casestudier således:”The case study is a 
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research strategy which focuses on understanding the dynamics present within single 

settings.” (Eisenhardt 1989 p. 534). Yin (2009) definerer casestudier i følgende to citater: ”A 

case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon in depth and 

within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context 

are not clearly evident. [...] The case study inquiry copes with the technically distinctive 

situation in which there will be many more variables of interest than data points, and as one 

result relies on multiple sources of evidence, with data needing to converge in a triangulating 

fashion, and as another result benefits from the prior development of theoretical propositions 

to guide data collection and analysis.” (Yin 2009 p. 18). Andersens (2003) definition er, at et 

casestudie: ”…belyser et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs rammer, hvor 

grænserne mellem fænomenet og den sammenhæng, hvori det indgår, ikke er klart indlysende 

og, hvor der er mulighed for at anvende flere informationskilder til belysning af fænomenet” 

(Andersen 2003 p. 152). Herved er et casestudie det at belyse konkrete fænomener, her 

caseorganisationernes sourcing strategi, hvori der anvendes flere informationskilder, som 

kommer til udtryk via brugen af primære og sekundære kilder, samt litteraturstudier til at 

belyse fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier. 

Da der anvendes to cases til casestudierne er der her tale om et ”two-case study”, som er at 

betegne som multiple casestudier (Eisenhardt 1989; Yin 2009 p. 60-62). Yin (2009) siger om 

dette, at: ”,…multiple-case designs may be preferred over single-case designs.” (Yin 2009 p. 

60) og at : ”having at least two cases should be your goal” (Yin 2009 p. 62) med den 

begrundelse, at single casestudiet kan henlede til en snæver kontekstafhængig analyse grundet 

den enkelte cases eventuelle specielle forhold. Resultatet af dette vil være en snæver 

besvarelse af problemformuleringen, da det vil medføre, at der kun ses på fastlæggelsen af 

sourcing strategier i en produktionsorganisation. Dette søges mindsket ved brug af multiple 

cases, da der herved ses på fastlæggelsen af sourcing strategier i to produktionsorganisationer 

(Eisenhardt 1989 p. 537). Målet med casestudierne er at forstå, hvorledes 

caseorganisationerne fastlægger sourcing strategier i forhold til afhandlingens teoriramme 

(Eisenhardt 1989).  

Gill (1995) nævner følgende forskelle mellem single case og multiple case studier: ”…: (i) the 

in-depth study of a single case versus the study of a number of cases; (ii) deep versus surface 

descriptions; and (iii) the telling of good stories versus the creation of good constructs.” (Gill 

1995 p. 73). Afhandlingens casestudier er karakteriseret ved to caseorganisationer (i), hvori 

der er foretaget et interview (ii), hvor målet er at skabe forståelse for caseorganisationernes 
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fastlæggelse af sourcing strategier (iii). Disse forskelle bør medtages i validiteten af 

casestudierne. Det er muligt at argumentere for, at et interview med hver caseorganisation 

ikke når dybt nok ned i, hvordan caseorganisationerne fastlægger sourcing strategier. Efter 

min overbevisning tvivler jeg dog på, at flere møder og interviews ville have kunnet 

tilvejebragt nye informationer, da interviewene blev foretaget, efter teorigrundlaget var 

opbygget, hvorved jeg på forhånd har haft klare mål om, hvad jeg ville have svar på (Kvale et 

al. 2009 p.183-184). Derfor vurderer jeg, at den semistrukturerede interviewform er 

dækkende for besvarelsen af problemformuleringen.  

Processen med opbygningen af datamaterialet om caseorganisationerne vil være kendetegnet 

ved løbende analyse (Eisenhardt 1989 p. 538-539). Den løbende analyse medfører, at case 

designet er af typen ”flexible case design” (Yin 2009 p. 62), da den løbende analyse gør det 

muligt at tilpasse spørgsmålene og dermed interviewets indhold afhængigt af interviewets 

forløb, for at medtage og belyse potentielt uventede vigtige informationer om fastlæggelsen af 

caseorganisationernes sourcing strategier.  

Det har ikke været muligt at følge caseorganisationerne over længere tid, hvilket medfører at 

empirien fra de semi-strukturerede interviews er baseret på historiske data i form af 

retrospektive interviewdata, hvilket danner grundlaget for at opnå data omkring hændelser og 

begivenheder, som har fundet sted før påbegyndelsen af casestudierne.  

Empirien fra casestudierne kan ikke anses som generaliserbar i forhold til alle danske 

produktionsvirksomheder, da dette bl.a. kræver segmentering i forhold til 

produktionsvirksomhedernes størrelse og andet karakteristika samt en kraftig forøgelse af 

antallet af cases (Andersen 2003 p. 139-142). Målet med de primære kilder er at opbygge 

casestudier og sætte denne empiri op mod afhandlingens teoriramme for efterfølgende at 

konkludere på resultatet for at løse problemformuleringen om fastlæggelsen af sourcing 

strategier i caseorganisationerne.  

Ved indsamling af primære data anvendes ”systematisk kontrol” ved interviews. (Andersen 

2003 p. 143). Den systematiske kontrolform medfører, at når samtalen ved de semi-

strukturerede interviews, efter min overbevisning, kommer ud på et sidespor, søger jeg at 

bringe interviewet tilbage til afhandlingens hovedproblemstilling ud fra de åbne spørgsmål fra 

”Oplæg til interview af case organisationer”, som er at finde i bilag 1.  
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2.1.1| Validitet af primære kildegrundlag 

Spørgsmålenes karakter ved de åbne semi-strukturerede interview kan indeholde 

reliabilitetsbias, da muligheden eksisterer for, at problemstillinger udelades af den 

interviewede person, af forskellige personlige såvel som konkurrencemæssige årsager.  

En stor del af ansvaret ligger hos mig, som tovholder ved de semi-strukturerede interview. 

Hvis forkerte eller ledende spørgsmål stilles, kan de lede samtalen hen i en ikke 

hensigtsmæssig retning, hvorved den rette dybde af information ikke opnås (Kvale et al. 2009 

p. 184). Ligeledes vil kemien og stemningen mellem mig og den interviewede have 

påvirkning på interviewets omfang, validitet og reliabilitet. Dette skyldes, at et mis-match af 

personlig karakter mellem mig og den interviewede kan skabe dårlig kemi og stemning, 

hvorved potentielt vigtige informationer udelades fra de semi-strukturerede interviews (Kvale 

et al. 2009 p. 187).  

For begge parter; det være sig mig som interviewer, samt den interviewede, vil vi desuden 

være påvirket af vores personlige ontologi, som vil påvirke retningen og indholdet af de 

foretagne interviews. Misforståelser kan desuden skabe potentielle reliabilitetsproblemer ved 

semi-strukturerede interviews, da dét, som en af parterne kunne have ment, potentielt kan 

misforstås og påvirke udviklingen i den resterende del af interviewet. Misforståelser kan 

desuden opstå ved egne observationer, som kan være taget ud af kontekst eller være 

enkeltstående tilfælde. Det er min opfattelse, at de udførte interviews har været præget af en 

hyggelig, afslappet og åben stemning, hvorved niveauet for reliabilitetsbias ved interviews, 

efter min opfattelse, vurderes som lavt. 

De udførte interviews danner grundlag for det primære datamateriale, hvorfra jeg foretager 

detaljeret caseanalyse. Dette gøres for at analysere fastlæggelsen af caseorganisationernes 

sourcing strategier og dermed trække det væsentlige ud af de udførte interviews. I forbindelse 

med caseanalysen søges efterfølgende at belyse ligheder mellem caseorganisationernes 

sourcing strategier (Gill 1995 p. 74). 

2.1.2| Kvalitative og kvantitative data ved casestudier 

Adgangen til kvantitative data er begrænset, da disse anses som konkurrencemæssigt 

følsomme for caseorganisationerne. De kvantitative data vil derfor være offentlige 

tilgængelige informationer og er derfor at betragte som sekundære kilder. 
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Caseorganisationernes regnskaber købes fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
2
. Kvantitative 

data, i form af regnskaber, bruges i casestudierne til at opnå information om 

caseorganisationernes organisatoriske størrelse. Reliabiliteten og validiteten af de kvantitative 

data antages at være høj, da tallene fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen må antages at være 

præcise og gyldige, uanset hvordan og hvem der tolker på tallene.  

Anvendelsen af kvalitative data ses i form af semistrukturerede interviews samt 

informationer om caseorganisationerne fra disses internetsider (Andersen 2003 p. 31-32). Der 

er foretaget et interview af ca. to timers varighed med hver caseorganisation. Spørgsmålene 

fra de semistrukturerede interviews sendes elektronisk til den interviewede mindst 3 dage før 

selve mødet. Spørgsmålene har karakter af at være åbne spørgsmål, således at de danner 

grobund for åbne diskussioner. Oplæg med indeholdende spørgsmål, som sendes til 

caseorganisationerne, er at finde i bilag 1. Møder vil være båndet via diktafon og være at 

finde som elektroniske lydfiler på vedlagt cd-rom. Mails mellem mig og caseorganisationerne 

er vedlagt i bilag 2. Hvis det ikke har været muligt at bånde en samtale via diktafon, vil 

informationen kunne bekræftes via personkontaktlisten i litteraturlisten. De kvalitative data 

bruges i casestudierne til at skabe overblik over caseorganisationernes sourcing strategier, og 

hvordan sourcing strategien er fastlagt i organisationerne. 

2.2| Litteraturstudier - Teori- og modelvalg 

Litteraturstudier består af videnskabelige artikler og faglitteratur. Afhandlingen fokuserer på 

tre sourcing strategier: Outsourcing, insourcing og offshoring. Teorivalget til at analysere 

fastlæggelsen af sourcing strategierne i afhandlingens caseorganisationer opdeles som tre 

typer teorier. I) de cykliske teorier som antager et hændelsesforløb som påvirker 

fastlæggelsen af sourcing strategien afhængigt af industricyklus (Double Helix, kapitel 6) eller 

produktlivscyklus (PLC teorien, kapitel 7). II) de statiske teorier har et fokus, som er 

afgørende for, hvorledes sourcing strategien bør fastlægges. Det være sig fokus på samlede 

størrelse af omkostningerne ved transaktioner (transaktionsomkostningsteorien, kapitel 8), 

eller fokus på, hvad der anses som kernekompetencer (kernekompetenceteorien, kapitel 9). 

III) den delvist cykliske og delvist statiske teori fastlægger sourcing strategier på to 

niveauer. Det ene niveau søger at finde en balance mellem orden og kaos, mens det andet 

niveau fastlægger sourcing strategien afhængigt af, om der er tale om en kerneaktivitet eller 
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ikke-kerneaktivitet. (kaosteori, kapitel 10). Sammensætningen af teorierne medfører, at 

fastlæggelsen af sourcing strategier anskues ud fra tre forskellige typer af teorier. Det sikrer 

analyse fra flere forskellige teoretiske vinkler, men også af flere forskellige typer af teorier. 

Samspillet mellem teori-typerne er visualiseret nedenfor i figur 2. 

Figur 2 – Typer af teorier til fastlæggelsen af sourcing strategier 

  

Kilde: Egen tilblivelse 

Samlet set medfører det, at analyse-teorirammen er bestående af følgende sourcing strategier: 

Outsourcing, insourcing og offshoring, og følgende teorier til fastlæggelse af sourcing 

strategier: Double Helix, PLC teori, transaktionsomkostningsteori, kernekompetenceteori og 

kaosteori.  

2.2.1| Validitet af litteraturstudier 

Det bør medtages i konklusionens validitet, at valget af teorier vil have stor betydning for, 

hvilke slutninger det er muligt at drage. Hvis det forekommer, at der udelades eller overses en 

vigtig teori inden for afhandlingens område om fastlæggelsen af sourcing strategier, vil det 

medføre, at et potentielt vigtigt aspekt af problematikken udelades. Det antages, at 

litteraturstudierne er dækkende for besvarelsen af afhandlingens problemstilling, da en 

grundig research periode har ligget forud for udvælgelsen af den anvendte videnskabelige 

litteratur. Hvorved litteratur, der ikke er interessant i denne sammenhæng, bevidst er udeladt. 

Jeg har søgt at have en så objektiv tilgang til teorivalget som muligt, hvorved relationer f.eks. 

i forbindelse med undervisning til specifikke teorier er søgt udeladt (Gill 1995 p. 73). Det 

medfører, at kun teorier, videnskabelige artikler og andet litteratur er medtaget på det 
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grundlag, at det bidrager til besvarelsen af afhandlingens problemformulering - uanset om det 

er teorier, jeg før afhandlingens påbegyndelse havde kendskab til. 

Mine kognitive grundvilkår samt ontologi kan have formet analysen i en retning, der måske 

fejlfortolker problemstillinger i de anvendte teorier. De anvendte citater kan ligeledes være 

fejlfortolkede i forhold til den resterende del af tekstens kontekst. Dette søges minimeret ved 

at inddrage flere teorier inden for samme felt, hvorved der via litteraturstudier skabes 

konsensus omkring teorier for at undgå fejlfortolkninger af problemstillinger.  

2.3 | Konklusionsmetode 

Det at konkludere defineres som: ”Det er ræsonnementet, der kaldes en slutning, mens 

resultatet kaldes konklusion. De påstande, som fører frem til konklusionen kaldes præmisser.” 

(Thurén 2004 p. 18). Måder, hvorpå der drages slutninger og konklusioner på, er vigtig at 

definere, da konklusionsmetoden har betydning for, hvilke konklusioner der kan drages af 

videnskabeligt materiale såvel som af egen empiri. Derfor ses i det følgende på den induktive 

og deduktive slutningsform. 

2.3.1| Induktion 

Induktion defineres ved at: ”Induktion er, når vi med udgangspunkt i en enkelt hændelse 

slutter os til et princip eller en generel lovmæssighed.” (Andersen 2003 p. 40). Og 

at:“…induction – a method of creating knowledge whereby 

researchers/consultants/investigators conclude general laws from individual cases, that is, 

construct theories using factual knowledge.” (Arbnor & Bjerke 1997 p. 92). Samt slutteligt at: 

”…observation of some phenomena from which generalizations are derived, thus resulting in 

theorizing.” (Gill 1995 p. 72). 

Når der konkluderes på basis af den induktive konklusionsmetode, vil det betyde, at der 

konkluderes ud fra empiriske fakta ofte på basis af egne undersøgelser. Derudover pålægges 

undersøgeren en vis form for undersøgelsespligt i forhold til generelle naturlove, således at de 

empiriske fakta er så valide som muligt. Det kan dog aldrig siges med 100 % sikkerhed, at en 

induktiv slutning altid er valid, da denne typisk bygger på ufuldstændigt materiale (Thurén 

2004 p. 18). 

2.3.2| Deduktion 

Deduktion defineres ved at: ”Deduktive slutninger er, når vi med udgangspunkt i generelle 

principper drager slutninger om enkelte hændelser.” (Andersen 2003 p. 39). Og at: 
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”…deduction – a method of creating knowledge whereby 

researchers/consultants/investigators infer single cases from general laws; that is, a logical 

analysis of what general theory says about a specific event tomorrow.” (Arbnor & Bjerke 

1997 p. 93). Samt slutteligt at: ”…theories from which hypotheses are derived which are then 

tested by experimentation and observation, thus providing generalizations.” (Gill 1995 p. 72). 

Når der konkluderes på basis af den deduktive konklusionsmetode betyder det, at der 

konkluderes på eksisterende teorier, som anses som valide. Teorierne kan efterfølgende testes 

mod induktivt empiri for verifikation. Induktion bruges typisk, når der skal skabes ny teori fra 

empirisk materiale. Deduktion anvendes typisk, når der skal drages konklusioner på allerede 

eksisterende videnskabeligt materiale, hvilket er visualiseret i figur 3. 

Figur 3 – Konklusionsmetode - Induktion og deduktion 

 

Kilde: Arbnor & Bjerke (1997) p. 92 

2.3.3| Afhandlingens konklusionsmetode 

At skulle begrænse afhandlingens konklusionsmetode til enten induktion eller deduktion vil 

være en hæmsko for afhandlingen, da:” I praksis er det […]vanskeligt, når vi arbejder med 

samfundsvidenskabelige projekter – især feltstudier, at adskille induktive og deduktive 

fremgangsmåder, fordi disse er vævet ind i hinanden og foregår samtidigt i hele processen.” 

(Andersen 2003 p. 41). Yderligere påviser Arbnor & Bjerke (1997) og Eisenhardt (1989) 

sammenhængen mellem brugen af induktion og deduktion, hvorved entydigt fokus på én 

metode vurderes som en svaghed (Arbnor & Bjerke 1997 p. 91-94), da: "...multiple data 

collection methods provides stronger substantiation of constructs and hypotheses" 

(Eisenhardt 1989 p. 538), hvor multipel data indsamling skal forstås som anvendelsen af både 

induktion samt deduktion som konklusionsmetoder. 
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Jeg vil derfor, afhængigt af hvilken type materiale der konkluderes på, bruge forskellige 

slutningsformer. På primære kilder - egen empiri - konkluderes der induktivt, da der her 

skabes ny empiri. På litteraturstudier konkluderes der deduktivt, da der konkluderes på 

baggrund af eksisterende teorier og videnskabeligt materiale.  

3| Metode 

Metoden belyser, hvorledes jeg som opgaveskriver anser og forstår viden. Det være sig min 

opfattelse af; virkeligheds- og verdensopfattelse (ontologi), erkendelseslære (epistemologi), 

menneskets frie vilje (human nature), samt min tilgang til forskningsobjektet i forhold til, om 

denne er subjektiv eller objektiv (methodology). Efter metodebegreberne er defineret for 

afhandlingen, er det muligt at klassificere afhandlingens videnskabsteoretiske skole i forhold 

til den analytiske, den aktørbaserede og systemtilgangen (Gammelgaard 2004).  

3.1| Complementarism og total system intervention 

Complementarism har til formål at skabe forståelse for komplekse fænomener ved at bruge 

mere end ét perspektiv. Dette kaldes også for”Methodological Pluralism”, som det fremgår af 

følgende:”Complementarism, in its essence, a way of understanding complex phenomena 

using more than one perspective,…” (Solem 2003 p. 446). Complementarismen skaber 

forståelse for, at der kræves forskellige tilgange til at løse forskellige problemstillinger, ved 

at:”…”no perspective from which all reality can converge, but there are a multiplicity of 

aspects, each coexisting and each valid on its own terms.” (Solem 2003 p. 445). Herved 

menes, at forskelligheden i vidensopfattelse kan anses som en styrke og ikke en svaghed, da 

en komplementerende opfattelse kan være en hjælp, og ikke nødvendigvis er en rivaliserende 

måde at gøre tingene på.   

Begrebet ”total system intervention” beskriver en fremgangsmåde til at omsætte 

complementarism til handling i den virkelige verden. Som f.eks. via at methodology kan 

indeholde elementer, som er både subjektivistiske og objektivistiske. Total system 

intervention går dermed ind for, at teorier kan relateres til forskellige perspektiver: ”The total 

system intervention  view is that systems methodologies can be related to different paradigms, 

each of which will constitute and frame social reality in its own way” (Solem 2003 p. 445-

446). De forskellige paradigmer skal ses som komplementerende i stedet for uforenelige 

perspektiver. Total system intervention er af den opfattelse, at: …we can understand 

organizational phenomena by using the widest possible set of systemic images, metaphors, 
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and methodologies. ”None on its own is good enough. The more languages we speak, the 

better it is.” (Solem 2003 p. 446). 

3.2| Ontologi 

Ontologi er virkeligheds- og verdensopfattelse. Solem definerer ontologi som:” our picture of 

how the world looks, our worldview” (Solem 2003 p. 439). Ontologien inddeles i to 

kategorier – realisme og nominalisme. Realisme er en objektiv ontologi, hvori 

verdensopfattelsen af virkeligheden anses for at være uafhængig af, om den kan observeres 

eller ej. Virkeligheden skal heri ses som uafhængig af individets sanser. Modpolen til 

realismen er nominalismen. Nominalismen er en subjektiv ontologi. Her anses virkeligheden 

som et produkt af individets bevidsthed og er derved et produkt skabt i personens sind eller på 

baggrund af den individuelles erkendelse (Solem 2003 p. 448).  

3.2.1| Ontologiske standpunkt for afhandlingen 

Mit ontologiske standpunkt kan hverken anses som ren objektivisme i form af realismen eller 

ren subjektivisme i form af nominalismen. Dette begrundes med, at uanset hvor objektiv jeg 

søger at være, vil beviser eller observationer, jeg finder brugbare, få større opmærksomhed, 

frem for hvad jeg på tidspunktet betragter som uvæsentlige beviser eller observationer, dette 

selvom målet er objektivisme. Min ontologi er derfor præget af, at jeg mener, ren 

objektivisme kun er at finde teoretisk, hvorimod min verden altid vil være præget af en vis 

grad af subjektivisme. Min ontologi er dog heller ikke ren subjektivistisk, da jeg mener, det 

vil skabe bias i analysen, da en vis grad af objektivisme skal opretholdes. Min ontologi søger 

desuden at opretholde holisme, således at case- og litteratur-studier ikke ses isoleret og 

fragmenteret, men som sammenhængende størrelser. 

Derfor vil mit ontologiske standpunkt i afhandlingen være præget af complementarisme 

mellem realismen og nominalismen.  

3.3| Epistemologi 

Begrebet epistemologi kan oversættes til erkendelseslære eller erkendelsesteori og søger svar 

på, hvordan vi ved ting, samt hvad vi ved. Epistemologi defineres som:” the considerations of 

what we stand upon for our understanding,…” (Solem 2003 p. 439-440). 

Epistemologibegrebet anskues fra en objektiv og en subjektiv vinkel. Den objektive 

epistemologi kaldes for positivisme. Positivisme anser viden således: ”Knowledge is hard, 

real, and capable of being transmitted in a tangible form” (Solem 2003 p. 449). Modpolen, 
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den subjektive epistemologi, kaldes konstruktivisme og defineres således:”Knowledge is soft, 

more subjective, spiritual, or even transcendental based on experience, insight and essentially 

of a personal nature.” (Solem 2003 p. 449).  

3.3.1| Epistemologiske standpunkt for afhandlingen 

Mit epistemologiske standpunkt kan hverken anses som ren objektivisme i form af 

positivisme eller ren subjektivisme i form af konstruktivisme. Dette begrundes med brugen af 

både case- og litteratur-studier. Casestudierne vil typisk være præget af en mere 

konstruktivistisk tilgang, da viden typisk her optræder mere ”blød” (jf. Solem ovenstående) 

end i den anvendte videnskabelige litteratur. Det bløde element i casestudierne kommer til 

udtryk via brug af semistrukturerede interviews. Den videnskabelige litteratur vil derimod 

være i retningen af positivisme, da denne anses for mere ”hård” og håndgribelig, da der 

konkluderes på baggrund af andres valide videnskabsproduktion. 

Derfor vil mit epistemologiske standpunkt i afhandlingen være præget af complementarisme 

mellem positivisme og konstruktivisme.  

3.4| Human nature 

Begrebet human nature omhandler menneskets frie vilje. Human nature ses fra enten en 

objektiv eller subjektiv vinkel. Den objektive tilgang kaldes deterministisk. I denne antages 

det, at mennesket ikke har en fri vilje og i stedet er præget af at følge nogle grundlæggende 

handlingsmønstre. Inden for et deterministisk menneskesyn, anses mennesket som: ”man as a 

responder” (Morgan & Smircich 1980 p. 492). Modpolen til den objektive tilgang er den 

subjektive, som kaldes for voluntarisme, der antager, at ethvert menneske er unikt, samt at der 

fra naturens side ikke er opsat faste regler for adfærd. Mennesket besidder her en fri vilje. 

Voluntarisme forklares således:” man as pure spirit, consciousness, being” (Morgan & 

Smircich 1980 p. 492) 

3.4.1| Human nature standpunkt for afhandlingen 

Mit human nature standpunkt kan hverken anses som ren objektivisme i form af determinisme 

eller ren subjektivisme i form af voluntarisme. Dette begrundes med, at jeg hverken betragter 

menneskets natur som helt uden fri vilje, men ej heller som af helt egen fri vilje, da normer og 

regler stadig følges i samfundet; uanset om de følges implicit eller eksplicit. Derved mener 

jeg, at mennesket har en vis grad af fri vilje, under forudsætning for at gældende normer, love 

og regler følges, hvorved den frie vilje delvist begrænses; sammenlignet med at anse 

menneske som præget af anarkisme.  
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Derfor vil mit human nature standpunkt i afhandlingen være præget af complementarisme 

mellem deterministisk og voluntarisme.  

3.5| Methodology 

Methodology udledes på baggrund af, hvilken ontologi, epistemologi og human nature tilgang 

der anvendes, hvorved methodology afhænger af, om der er valgt en objektiv eller subjektiv 

tilgang ved de andre førnævnte områder (Solem 2003 p. 449). Den objektive tilgang kaldes 

for nomotetisk og betyder, at forskeren skal holde afstand til det, som bliver undersøgt. Dette 

sker for at undgå, at forskeren bliver en del af undersøgelsen, hvorved der kan komme bias 

som følge af en påvirkning af undersøgelsen. Som modpol til den nomotetiske tilgang er den 

ideografiske, som er den subjektive tilgang. Her anses det for optimalt, at forskeren bør være 

så tæt på det undersøgte så muligt. Ræsonnementet er, at hvis man ikke er tæt på 

forskningsprojektet, vil det ikke være muligt at forstå det korrekt (Morgan & Smircich 1980 

p. 498). Modpolerne i methodology beskrives som ”lab experiments surveys” og 

”exploration of pure subjectivity” (Morgan & Smircich 1980 p. 492). 

3.5.1| Methodology standpunkt for afhandlingen 

Mit methodology standpunkt kan hverken anses som ren objektivisme i form af nomotetisme 

eller ren subjektivisme i form af ideografisme. Dette begrundes med mine tidligere valg 

omkring ontologi, epistemologi samt human nature. Disse var alle præget af 

complementarisme mellem hvert områdes subjektive og objektive forståelse. Dette betyder 

for afhandlingens methodology, at jeg vil være præget af complementarisme i form af hvilken 

afstand, jeg vil have til det undersøgte objekt, således at der søges en balance mellem at være 

en del af det undersøgte objekt og holde en vis grad af afstand til det undersøgte objekt. 

Derfor vil mit methodology standpunkt i afhandlingen være præget af complementarisme 

mellem nomotetisme og ideografisme.  

3.6| Videnskabsteoretiske skoler 

Efter min overbevisning kan Solem (2003) og Morgan & Smircich (1980) overføres til 

Gammelgaard (2004) og Arbnor & Bjerke (1997). Dette begrundes med, at begreberne 

ontologi, epistemologi, human nature og methodology, som bliver benyttet af Solem (2003) 

og Morgan & Smircich (1980), passer med de kriterier, som Gammelgaard (2004) og Arbnor 

& Bjerke (1997) anvender i deres definition af skoler. Dermed placerer jeg Solem (2003) og 

Morgan & Smircichs (1980) ”Objective understanding of social science” som den analytiske 
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skole i henhold til Gammelgaard og Arbnor & Bjerke. På samme måde placerer jeg 

”Subjective understanding of social science” som den aktørbaserede skole. Mellem den 

analytiske og aktørbaserede skole placeres den systemiske skole, som vist nedenfor i figur 4. 

Figur 4 – Oversigt over videnskabsteoretiske skoler 

  

Kilde: Egen tilblivelse, med inspiration fra Solem (2003) & Morgan & Smircich (1980) & Gammelgaard (2004) & Arbnor & Bjerke (1997). 

Afhandlingen tager udgangspunkt i Gammelgaard (2004) og Arbnor & Bjerkes (1997) 

definition af videnskabsteoretiske skoler. Denne afgrænsning skyldes, at der findes andre 

tilgange til videnskabsteoretiske skoler i SCM, men disse går ud over afhandlingens omfang 

og karakter.  

3.7| Den analytiske tilgang til videnskabsteori 

Den analytiske tilgang har en positivistisk tilgang. Det betyder, at verden anskues objektivt, 

håndgribeligt og delbart. Delbarheden kommer til udtryk ved, at de enkelte dele af konteksten 

er uafhængige, hvorved virkeligheden består af summen af en række isolerede dele, som 

tilsammen skaber en objektiv sandhed. Forskeren skal her holde en distance og ikke 

interagere med objektet, da det vil skabe bias. Ved induktiv fremgangsmåde ville forskeren 

indsamle data, og ved brug af disse data vil man kunne give et svar på en problemstilling. At 

verden er delbar og problemstillingen uafhængig af kontekst gør, at forskeren vil søge at 

generalisere resultaterne til en generel universel teori. Da verden anses for at være objektiv og 

håndgribelig, og dermed målelig, anvendes en kvantitativ tilgang til dataindsamling 

(Gammelgaard 2004 p. 479-481; Heldbjerg 2006 p. 42). 
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3.8| Den systemiske tilgang til videnskabsteori 

Den systemiske tilgang anser ikke verden som delbar. Den systemiske tilgang anser verden 

som gensidige afhængige komponenter i et system bestående af: Dele, links, mål og 

feedbackmekanismer. Den systemiske tilgang benævnes også som holistisk i modsætning til 

den analytiske, som er en fragmenteret form for tilgang indenfor positivismen.  Den holistiske 

tilgang kommer f.eks. til udtryk i form af bedre forståelse for helheden, hvorved der skabes 

bedre forståelse for suboptimering (Gammelgaard 2004 p. 487). Dette skyldes, at der 

anlægges et holistisk syn på værdi- og forsyningskæden. Det er forskerens mål at skabe 

forståelse for en given problemstilling og identificere systemets dele, links, mål og 

feedbackmekanismer for at forbedre systemet. Systemets tilgang søger ikke at finde en 

universel løsning, men en mere individuel løsning. Systemtilgangen har en pragmatisk tilgang 

til undersøgelsesobjektet, da forskeren er tæt på undersøgelsesobjektet. Det kræves, at 

forskeren påvirker objektet til en vis grad, da det primære mål er at finde måder, hvorpå 

systemet kan forbedres. Undersøgelsen foregår således: Forskeren står uden for 

undersøgelsesobjektet, observerer objektet og opnår information om objektet for derefter at 

foreslå forbedringer på baggrund af forskerens syn på virkeligheden, som er objektivt, men 

modtageligt over for indflydelse (Gammelgaard 2004 p. 481; Heldbjerg 2006 p. 43-45).   

3.9| Aktørbaseret tilgang til videnskabsteori 

I den aktørbaserede tilgang til videnskabsteori anses verden som subjektiv pga. forskellige 

virkelighedsopfattelser. Viden opfattes som en social konstruktion. Med dette menes, at 

skabelsen af viden afhænger af forskerens fortolkning. Aktørbaseret tilgang betyder, at det er 

umuligt at foretage forudsigelser ved kun at iagttage og ikke påvirke, da den sociale 

virkelighed hos mennesket gør dette umuligt. Forskeren skal dermed foretage kvalitative 

studier og være en del af det undersøgte objekt (Gammelgaard 2004 p. 481; Heldbjerg 2006 p. 

46-47).   

3.10| Afhandlings standpunkt i forhold til videnskabsteoretiske skoler 

Afhandlingens standpunkt i forhold til videnskabsteoretiske skole er præget af primært at 

tilhøre den systemiske tilgang til videnskabsteori. Dette skyldes afhandlingens placering af 

metode, i ontologi, epistemologi, human nature samt methodology, som alle er kendetegnet 

ved at være præget af complementarisme og derved kendetegnet ved feltet ”mellemting” i 

figur 4. Ydermere har den systemiske skole et godt fit med afhandlingen, da den forholder sig 

til forskning som bestående af gensidige afhængige komponenter. Dette kommer i 
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afhandlingen til udtryk ved, at sourcing strategier har indflydelse på gensidige afhængige dele 

af både organisationen, men også resten af organisationens forsyningskæde. Opretholdelse af 

et holistisk perspektiv, mener jeg, er essentielt når der træffes beslutninger om sourcing 

strategier, da overblikket over helheden og dennes konsekvenser skal ses holistisk og ikke 

isoleret for at undgå suboptimering. 

På baggrund af min beslutning om valg af den systemiske tilgang til videnskabsteori vil jeg 

stå uden for selve undersøgelsesobjektet, hvor jeg observerer objektet og på denne måde 

opnår information om objektet, for efterfølgende via øget forståelse at være i stand til at 

kunne foreslå forbedringer. Desuden vil mit teorigrundlag og tilgang til casestudierne være så 

objektivt som muligt, men på samme tid være modtagelig overfor indflydelse.    

Derfor vil mit videnskabsteoretiske standpunkt i denne afhandling være præget af den 

systemiske tilgang til videnskabsteori.  

3.11| Opsummering - Afhandlingens metode og videnskabsteoretisk skole 

 Mit ontologiske standpunkt vil være præget af complementarisme mellem realisme og 

nominalisme  

 Mit epistemologiske standpunkt vil være præget af complementarisme mellem 

positivisme og konstruktivisme 

 Mit human nature standpunkt vil være præget af complementarisme mellem 

deterministisme og voluntarisme 

 Mit methodology standpunkt vil være præget af complementarisme mellem 

nomotetisme og ideografisme 

 Min videnskabsteoretiske skole standpunkt vil være præget af den systemiske tilgang 

til videnskabsteori 

3.12| Metodekritik 

Den systemiske tilgang til videnskabsteori bliver typisk kritiseret for at følgende: ”…cannot 

see the trees for the forest.” (Arbnor & Bjerke 1997 p. 429). Med dette menes, at den 

systemiske tilgangs holisme besværliggør at se det, som ligger forud og ligetil, da holismen 

søges opretholdet, og alt dermed skal ses i en større sammenhænge. Denne problematik 

formuleres således: ”…its holistic thinking is that a concept that in itself tries to include 

everything, will finally become empty and void of content, or, alternatively contain so many 

conflicting conceptions that it becomes useless as a methodological approach.” (Arbnor & 
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Bjerke 1997 p. 429). Denne kritik af systemskolen er berettiget, da et rigidt fokus på holisme 

vil svække systemskolens forskning; og derfor hvilket output der kommer, som følge af at 

anvende systemskolen som videnskabsteoretisk skole. Derfor vil jeg søge ikke at have fokus 

på holismen for enhver pris, men i stedet anvende holismen i den grad, det giver mening og 

ikke svækker afhandlingen.  

3.13| Definition af kundskabsmæssige formål - Teorivalg 

Før hvert kapitel redegøres det, hvilke eller hvilket kundskabsmæssige formål den anvendte 

litteratur i kapitlet har. Det kundskabsmæssige formål er vigtigt at fastsætte, da det er 

afgørende for, hvad litteraturen kan bruges til. Andersen (2003) nævner følgende eksempel: 

”Hvis vi ønsker at løse nogle identificerende lønsomhedsproblemer i en virksomhed, kan det 

ikke nytte noget, vi blot går ud og beskriver, hvordan virksomheden fysisk tager sig ud.” 

(Andersen 2003 p. 22). Steder, hvor det ikke er muligt entydigt at placere den anvendte 

litteratur som havende et bestemt kundskabsmæssigt formål, vil der søges at anvende en 

complementaristisk fremgangsmåde og fastsætte, at litteraturen ikke kan placeres som 

havende et bestemt kundskabsmæssigt formål, men nærmere være delt mellem flere typer 

kundskabsmæssigt formål. Definitionen af de forskellige typer af kundskabsmæssige formål 

er at finde i bilag 3. 

3.14| Litteratur review 

Nogle af de første overvejelser omkring sourcing strategier ses i Smith (1776), som siger, at 

organisationer ikke bør producere in-house, hvad der kan købes billigere eksternt af andre 

organisationer. Dermed er grundstenen lagt til outsourcing, som i praksis primært udmøntede 

sig til domestic outsourcing, pga. datidens handelsbarrierer mellem nationer. Et senere forsøg 

på at skabe forståelse for international outsourcing ses i Vernon (1966), hvori der søges at 

forklare, hvorfor handel mellem nationer opstår, og hvordan sourcing strategier bør tilpasses 

cyklisk afhængigt af produkters standardiseringsgrad. Vernon (1966) lægger desuden mere 

vægt på international outsourcing, men beskæftiger sig også med domestic outsourcing. Det 

ensidige fokus på produktionsomkostninger udfordres af Williamson (1985), som mener, 

fastlæggelsen af sourcing strategier også bør ske under indflydelse af, hvor de laveste 

transaktionsomkostninger er at finde. International outsourcing anses derfor herfra som en 

veletableret sourcing strategi. Senere fremfører Prahalad et al. (1990), at sourcing strategier 

bør fastlægges på baggrund af, hvad organisationer identificerer som sine kernekompetencer. 

Prahalad et al. (1990) er på visse punkter uenig med Smith (1776)’s argument om ikke at have 
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aktiviteter in-house, som andre kan udføre billigere eksternt, da identificeringen af 

kernekompetencer er styrende for, hvilke aktiviteter der bør haves in-house. Prahalad et al. 

(1990) kan anses som en medvirkende faktor til den store outsourcing bølge op gennem 

90’erne, som i slutningen af 00’erne blev afløst af en stigende grad af in-house produktion. 

Det kan relateres til Fine (1998), som mener, at sourcing strategier er underlagt cykliske 

hændelsesmønstre afhængigt af industristrukturens clockspeed, hvorved sourcing strategier er 

skiftende pga. industristrukturen, og in-house produktion eksempelvis vil blive afløst af 

outsourcing strategien og vice versa. I kraft af øget viden om sourcing strategier forekommer 

stadig flere uforklarlige og tilsyneladende tilfældige begivenheder, som videnskaben ikke 

direkte beskæftiger sig med. Som resultat heraf udvikles kaosteorien inden for 

organisationsteorien (Thiétart et al. 1995) og senere Complex Adaptive System (CAS) (Choi et 

al. 2001). 

Fra perioden 1990 til 2003 er sourcing strategi litteraturens undersøgelsesmetode primært 

kendetegnet ved at anvende kvalitativ undersøgelsestype (Jiang et al. 2006 p.45-46), som vist 

i figur 5. 

Figur 5 – Litteraturen undersøgelsesmetode om sourcing strategier fra perioden 1990-2003 

 

Kilde: Egen tilblivelse efter tal fra Jiang et al. (2006) 

Endvidere påviser Jiang et al. (2006), at 36,9% af artiklerne om sourcing strategier har til 

formål at belyse de bagvedliggende årsager til en given sourcing strategi, mens 43,3% af 

artiklerne har til formål at belyse, hvordan sourcing strategierne er udført, mens 19,8% af 
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artiklerne har til formål at belyse virkningerne af en given sourcing strategi (Jiang et al. 2006 

p. 46). 

Afhandlingens undersøgelsesmetode er primært kvalitativ i form af case study, som har til 

formål at underbygge, hvordan sourcing strategier fastlægges i projektorienterede 

produktionsorganisationer, hvorved afhandlingens undersøgelsesmetode og formål tilhører 

majoriteten af videnskaben om sourcing strategier. 

4| Definition af anvendte sourcing strategier 

Dette kapitel definerer sourcing strategierne: Outsourcing, insourcing og offshoring, som det 

er anvist i figur 6. Definitionen foretages således, at der ikke hersker tvivl om, hvad der 

menes med disse begreber i afhandlingen. 

Figur 6 – Sourcing strategier 

  

Kilde: Egen tilblivelse, med inspiration fra Bhagwati et al. (2004) & Freytag (2003) & Harrison et al. (2006) & Brabham, D.C. (2008). 

4.1| Teorivalg 

Afsnit 4.2 er primært baseret på Bhagwati et al. (2004), Chase et al. (2004), Harrison et al. 

(2006), Lankford et al. (1999), Lehr et al. (2002), Ray et al. (2008) og Schniederjans et al. 

(2004).  

Bhagwati et al. (2004) omtaler primært outsourcing af service, men betragter outsourcing af 

service som ens med outsourcing af produktion, hvilket ses i følgende retoriske spørgsmål: 

”…does it matter from an economic standpoint whether values of items produced abroad 
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come on planes and ships or over fiber-optic cables? Well, no, the economics is basically the 

same.” ” (Bhagwati et al. 2004 p. 94). Dette gør, at outsourcing af service betragtes som 

havende samme konsekvenser, som hvis det er outsourcing af produktion. 

Den anvendte litteraturs kundskabsmæssige formål i dette afsnit defineres som delt mellem at 

være deskriptiv og normativ, da forfatterne beskriver outsourcing teorien fra et videnskabeligt 

synspunkt samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes.  

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for outsourcing teorien defineres, således at outsourcing teorien kan 

anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen indeholder ligeledes deskriptive elementer, som 

har til formål at skabe klarhed omkring outsourcing begrebet via beskrivelser af 

organisationer. 

Afsnit 4.3 er primært baseret på Biesebroeck (2007), Caputo et al. (2005), Freytag (2003), 

Kulkarni et al. (2008) og Schniederjans et al. (2004).  

Den anvendte litteraturs kundskabsmæssige formål i dette afsnit defineres som delt mellem at 

være deskriptiv og normativ, da forfatterne beskriver insourcing teorien fra et videnskabeligt 

synspunkt samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes 

Et eksempel på, at det kundskabsmæssige formål er delt mellem det normative samt 

deskriptive kundskabsmæssige formål ses i følgende citat: ”Insourcing er et nyt begreb, som 

er dårligt belyst i litteraturen. Således er forskningen og diskussionerne inden for området 

insourcing meget begrænset. Derfor vil nærværende kapitel i mindre grad give en teoretisk 

gennemgang, men i højere grad se på indhold, overvejelser og processer, der kan ligge til 

grund for insourcing af aktiviteter.” (Freytag 2003 p. 101). 

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for insourcing teorien defineres, således at insourcing teorien kan 

anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen indeholder ligeledes deskriptive elementer, som 

har til formål at skabe klarhed omkring insourcing begrebet via beskrivelser af organisationer. 

Afsnit 4.4 er primært baseret Bahrami (2009), Christiansen et al. (2009), Harrison et al. 

(2006), og Schniederjans (2004) 
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Den anvendte litteraturs kundskabsmæssige formål i dette afsnit defineres som delt mellem at 

være deskriptiv og normativ, da forfatterne beskriver offshoring teorien fra et videnskabeligt 

synspunkt samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes 

Dette ses ved, at f.eks. Harrison et al. (2006) og Bahrami (2009) søger at afdække myter 

omkring offshoring og påviser konsekvenser ved brugen af offshoring. Heri ligger derfor, at 

det kundskabsmæssige mål med artiklerne er at definere normen for, hvordan teorien bør 

anvendes ud fra forfatterens overbevisning.  

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for offshoring teorien defineres, således at offshoring teorien kan 

anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen indeholder ligeledes deskriptive elementer, som 

har til formål at skabe klarhed omkring offshoring begrebet via beskrivelser af organisationer. 

4.2| Outsourcing strategien 

Den officielle definition af outsourcing er at finde hos World Trade Organization (WTO), 

som har defineret fire typer af outsourcing i den såkaldte ”General Agreement on Trade in 

Services” (GATS). Type 1 er medtaget nedenfor grundet dennes relevans for afhandlingen. 

Alle fire definerede outsourcing typer er at finde i bilag 4. 

Type 1: “…, trade in services involves arm’s-length supply of services, with the supplier and 

buyer remaining in their respective locations.” (Bhagwati et al. 2004 p. 95). Hermed menes at 

der outsources med relationsform af arm’s-length, hvor organisationen og leverandøren bliver 

på hver deres respektive lokaliteter. Leverandøren producerer for organisationen, på 

leverandørens eksisterende produktionsapparat. Outsourcing defineres af videnskaben, hvor: 

”Outsourcing means a firm purchases inputs or services from another firm.” (Harrison et al. 

2006 p. 8), hvilket ligger tæt op af følgende definitioner, hvor outsourcing er: ”act of moving 

some of a firm’s internal activities and decision responsibilities to outside providers” (Chase 

et al. 2004 p. 372) og at: ”Outsourcing is defined as the procurement of products or services 

from sources that are external to the organization.” (Lankford et al. 1999 p. 310). Samt 

slutteligt at: ”…basic outsourcing decision situation as being one of reallocating production 

(both service and/or manufacturing capacity) from one location to another.” (Schniederjans 

et al. 2004 p. 974). Derfor defineres outsourcing som: Aktiviteter, som tidligere blev foretaget 

internt i organisationen, overledes til eksterne organisationer, således at den eksterne 

organisation udfører den givne aktivitet. Leverandørens produktionsfaciliteter ejes ikke 
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direkte, men via kontrakter kan der gøres krav på en vis kapacitetsmængde ved brug af 

Service Level Agreement (SLA).  

4.2.1| Outsourcing Service Level Agreement (SLA) 

Et styringsmiddel i outsourcing processen er brugen af Service Level Agreement (SLA). I 

denne fastsættes mål og krav til leverandøren, som skal stå for den outsourcede produktion. 

Disse krav vil typisk omfatte det udgiftsniveau organisationen har ved køb af komponenter, 

som leverandøren producerer, kapacitetsmængde, leveringsgrad i form af leveringstid og 

minimum af lagerbeholdning samt kvalitetskrav osv. (Lehr et al. 2002).  

4.2.2| Mål samt kritik af outsourcing 

Målet med outsourcing er enten at søge en kapacitetsleverandør eller specialistleverandør 

(Ray et al. 2008 p. 142). Dette i form af at produktion outsources for at opnå øget kapacitet 

for at kunne følge med en stigende efterspørgsel, som ikke kan dækkes af intern produktion 

(Schniederjans et al. 2004 p. 974). Derudover kan outsourcing ske som følge af, at det ikke 

anses som rentabelt af have en given specialist funktion in-house, som en ekstern organisation 

kan bidrage med bedre og/eller billigere (Schniederjans et al. 2004 p. 974). Organisatorisk 

medfører en succesfuld outsourcing strategi bl.a. følgende: Fokus på kerneaktiviteter, fokus 

på strategiske mål, deling af risiko med leverandør, lavere faste omkostninger, gøre faste 

omkostninger til variable, bruge leverandørers eksisterende produktionskapacitet og potentiel 

adgang til avanceret specialiseret viden fra leverandører (Schniederjans et al. 2004 p. 976) 

Set med kritiske øjne medfører outsourcing strategien følgende for organisationen: Mindre 

kontrol over potentielle kritiske funktioner, mindre kontrol med forsyningskæden, manglende 

præcise performance measurement informationer, potentielle brud på organisationens 

intellektuelle rettigheder, ikke at kunne realisere omkostningsforbedringer i produktionen, 

omkostninger ved potentielt at skulle hjemtage produktionen via insourcing strategien, større 

afhængighed af leverandører, og at organisationen er ansvarlig for leverandørers kvalitet og 

arbejde (Schniederjans et al. 2004 p. 977).  

4.3| Insourcing strategien 

Insourcing strategien defineres som: ”… de spørgsmål og problemstillinger, der rejser sig i 

forbindelse med en hjemtagning. Det vil sige aktiviteter, som tidligere har været outsourcet 

og nu trækkes hjem.” (Freytag 2003 p. 100), og:”…in-house execution of previously 

outsourced operations…” (Caputo 2005 et al. p. 193). Insourcing strategien er dermed at 
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hjemtage tidligere outsourcede aktiviteter. Dette omtales visse steder i litteraturen som 

reverting outsourcing eller re-insourcing (Caputo et al. 2005). 

Insourcing strategien dækker desuden over det at have produktion in-house, ved at 

outsourcing strategien fravælges (Schniederjans et al. 2004; Kulkarni et al. 2008). 

Outsourcing strategien fravælges, når det findes dyrere at anvende outsourcing strategien end 

at foretage produktionen in-house via insourcing (Schniederjans et al. 2004 p 980). På denne 

måde defineres in-house produktion via insourcing ved at anskue: ”…insourcing”… as … 

activities that are conducted in-house” (Biesebroeck 2007 p. 57). Insourcing strategien 

antager, at produktion kun foregår på organisationens hjemmemarked, da det ellers ville 

henlede til offshoring strategien. 

4.3.1| Mål samt kritik af insourcing 

Målet med insourcing er ud fra internt initierede årsager: ”besparelser, [… ] omdefinering af 

kompetencer og indsætningsområder, bedre brug af kapaciteter, bedre kontrol, øget 

fleksibilitet,[… ] gå ind på et nyt marked…” (Freytag 2003 p. 103). Og eksternt initierede 

årsager: ”At leverandører ikke lever op til forventningerne, [… ] manglende [… ] kvalitet og 

leveringsevne, [… ] ønske om at reducere afhængighed af leverandør, forandringer i 

industristrukturen, teknologiske forandringer, forandringer i kundernes forventninger og 

krav.” (Freytag 2003 p. 104). Hvorved insourcing medfører: Øget responsivitet, 

kvalitetsstyring, og bedre mulighed for new product development og customization (Caputo et 

al. 2005 p. 194).  

Et eksempel på insourcing med hjemtagning af produktion ses i tilfældet med LEGO, som 

gradvist overtager leverandørens produktionsfaciliteter, verden over
3
, som har været anvendt 

til produktionen af LEGO’s produkter.  

Set med kritiske øjne er det interessant, at de positive argumenter for insourcing minder meget 

om argumenterne for outsourcing. Dette kunne f.eks. være ønsket om besparelser, bedre brug 

af kapacitet, mindre afhængighed af en stor leverandørmængde. Insourcing kan derfor være et 

resultat af, at outsourcingprocessen fortrydes og derfor munder ud i insourcing. In-house 

produktion medfører: ”... high investments in dedicated equipment which may not be justified 

especially in case of an unstable market or limited production volumes thus yielding greater 

                                                 

3 http://ing.dk/artikel/95176-lego-overtager-flextronics-fabrik-i-ungarn 

http://ing.dk/artikel/95176-lego-overtager-flextronics-fabrik-i-ungarn
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risk.” (Caputo 2005 p. 196). Dermed medfører in-house produktion via insourcing en højere 

kapitalrisiko pga. den øgede kapitelbinding i produktionsfaciliteter.  

4.4| Offshoring strategien 

Offshoring strategien defineres som: ”Offshoring refers to a broad range of tasks executed by 

a firm in another country…” (Harrison et al. 2006 p. 8), og ved at: ” …move a function or 

facility to an overseas location…” (Bahrami 2009 p. 212). Yderligere kræves en art direkte 

investering i form af minimum 10% ejerskab: ”If a U.S. firm owns at least 10 procent of a 

company abroad, this is referred to as direct foreign investment.” (Harrison et al. 2006 p. 8). 

Dermed defineres offshoring som når produktion flyttes til et andet land, end der hvor 

organisationen i forvejen har produktionsfaciliteter, eller at organisationen har aktiviteter i et 

andet land, hvor organisationen har opnået minimum 10 % ejerskab. Offshoring er derfor 

også in-house produktion. 

4.4.1| Mål samt kritik af offshoring 

Målet med offshoring er at søge omkostningsbesparelser ved produktion, men stadig bevare 

ejerskab af produktionen. Desuden kan målet være at flytte egenproduktion tættere på, hvor 

omsætningen og dermed efterspørgslen er, for at minimere logistikomkostninger og øge 

reaktionstiden. Et eksempel herpå er, når en dansk virksomhed flytter produktion til Polen
4
. 

Essensen af offshoring strategien opsummeres meget godt i følgende citat af Søren Birn, adm. 

direktør i Gumlink: ”Vi kan ikke overleve i globaliseringen ved at have en stor fabrik i Vejle. 

Vi bliver nødt til at være tættere på vækstmarkederne,…”
5
. Og af Holger Bagger-Sørensen, 

Bestyrelsesformand i Gumlink: ”Vores strategi er at være en global spiller inden for 

tyggegummi via etablering af joint ventures, hvorigennem vi kan udnytte vores udviklings- og 

teknologikompetencer,…”
6
. 

Set med kritiske øjne vil offshoring strategien i lighed med outsourcing strategien medføre 

flere potentielle risikofaktorer (Schniederjans 2004 p. 978), som kan have indflydelse på 

rentabiliteten og effektiviteten af offshoring strategien (Christiansen et al. 2009 p. 156-159). 

For at minimere mængden af ukendte risici kan søges at indgå et joint venture.  

                                                 

4 http://borsen.dk/fodevarer/nyhed/180367/; http://borsen.dk/investor/nyhed/180610/ 

5 http://borsen.dk/fodevarer/nyhed/180922/ 

6 Ibid. 

http://borsen.dk/fodevarer/nyhed/180367/
http://borsen.dk/investor/nyhed/180610/
http://borsen.dk/fodevarer/nyhed/180922/
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4.5| Opsummering – Sourcing strategier 

 Outsourcing strategien er når en ekstern organisation foretager en aktivitet, som 

tidligere blev varetaget internt af organisationen. 

 Insourcing strategien er både når organisationen hjemtager outsourcet produktion, 

således at aktiviteten foretages in-house igen, og når produktion bibeholdes in-house i 

form af, at outsourcing strategien fravælges.  

 Offshoring strategien er når produktion oprettes i et andet land end der, hvor 

organisationen i forvejen har produktion, og organisationen ejer minimum 10% af 

produktionsfaciliteterne. Offshoring strategien er in-house produktion.  

5| Overblik over teorier til fastlæggelse af sourcing strategier 

Dette kapitel har til formål at skabe overblik over afhandlingens anvendte teorier til 

fastlæggelse af sourcing strategier, og er: Double Helix, PLC teorien, 

transaktionsomkostningsteorien (TCE), kernekompetenceteorien og kaosteorien. Teorierne 

har hver deres fokus mht. fastlæggelse af sourcing strategier (Ferreira et al. 2010 p. 35). 

Ifølge Double Helix fastlæggelses sourcing strategier cyklisk under påvirkning af 

industriforandringer, hvorved den ene sourcing strategi gradvist afløser den anden. 

Ifølge PLC teorien fastlæggelses sourcing strategier afhængig af, i hvilket stadie et produkt 

er i sin livscyklus. 

Ifølge transaktionsomkostningsteorien bør produktion foretages in-house, når 

transaktionsomkostningerne er høje. Er transaktionsomkostningerne lave, bør produktionen 

outsources (Lippert-Rasmussen 1993).  

Ifølge kernekompetenceteorien bør aktiviteter med høj strategisk betydning - og dermed en 

del af kernekompetencerne - produceres in-house. Aktiviteter af ikke-strategisk betydning bør 

derimod outsources (Prahalad et al. 1990). 

Kaosteorien søger efter en vis grad af organisatorisk orden i kerneaktiviteterne, hvorved 

sourcing strategien i kerneaktiviteter bør bibeholdes, som den er, for ikke at skabe for meget 

organisatorisk kaos. Dele af organisationen, som ikke er en del af kerneaktiviteterne eller 

støttefunktioner heraf, bør derimod anvendes til eksperimentering med sourcing strategier 

(Thiétart et al. 1995 p. 23), således at viden om forskellige sourcing strategier kan anvendes 

til at skabe orden i kerneaktiviteterne, når denne kommer ud i kaos (Thiétart et al. 1995).  
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De statiske samt delvist cykliske og delvist statiske teoriers forskellige fokus på fastlæggelsen 

af sourcing strategier er vist i figur 7. De cykliske teorier til fastlæggelse af sourcing strategier 

er ikke medtaget i figuren, da disse teorier ikke kan placeres grundet deres cykliske karakter. 

Efter figur 7 analyseres teorierne i separate kapitler. 

Figur 7 – Sourcing strategier ud fra transaktionsomkostningsteorien, kernekompetenceteorien og kaosteorien 

 

Kilde: Egen tilblivelse med inspiration fra Ferreira et al. (2010) & Lippert-Rasmussen (1993) & Prahalad et al. (1990) & Thiétart et al. 

(1995) 

6| Double Helix 

Double Helix antager, industristrukturen er ustabil, hvorved fastlæggelsen af sourcing 

strategier løbende påvirkes af kræfter, som eksempelvis medfører, at industristrukturen 

bevæger sig mod at have høj grad af in-house produktion til at gå over til at outsource 

produktion. Double Helix er derfor en cyklisk teori, da fastlæggelsen af sourcing strategien 

følger et cyklisk hændelsesforløb.  

6.1| Teorivalg 

Kapitel 6 er baseret på Choi et al. (2001), Fine (1998), Fine (2000), Perrons et al. (2004) og 

Skjøtt-Larsen et al. (2007).  
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Det kundskabsmæssige formål med Choi et al. (2001) defineres i kapitel 10. Den resterende 

del af litteraturens kundskabsmæssige formål er delt mellem at være deskriptiv og normativ, 

da forfatterne beskriver Double Helix og teorier relateret hertil fra et videnskabeligt synspunkt 

samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes. 

Et eksempel herpå ses i Fine (2000), hvor artiklen via case beskrivelser af IBM, Intel og 

Chrysler beskriver, hvorledes disse har arbejdet med clockspeed i deres respektive industrier. 

Desuden har Fine (2000) elementer fra det normative kundskabsmæssige formål. Dette 

kommer til udtryk via definitionen af normen for Double Helix, som en måde at forstå 

clockspeed, og industriforandringer. Fine (2000) baseret på Fine (1998), hvori begrebet 

clockspeed blev introduceret (Skjøtt-Larsen et al. 2007 p. 353).  

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for Double Helix defineres således, at modellen kan anvendes videre i 

afhandlingen. Litteraturen indeholder ligeledes deskriptive elementer, som har til formål at 

skabe klarhed omkring Double Helix og teorier relateret hertil via case beskrivelser. 

6.2| Fastlæggelse af sourcing strategier i Double Helix 

Double Helix belyser, hvordan industriers sourcing strategier forandrer sig mellem f.eks. høj 

grad af in-house produktion til høj grad af outsourcing af produktion for igen at have høj grad 

af in-house produktion, da: ”When the industry structure is vertical and the product 

architecture is integral, the forces of disintegration push toward a horizontal and modular 

configuration.” (Fine 2000 p. 216). Hastigheden, hvormed kræfterne får nok styrke til at 

ændre industristrukturen, afhænger af hastigheden i industriens clockspeed (Fine 2000 p. 

217). Industrier udvikler sig med forskellig hastighed, benævnt clockspeeds (Perrons et al. 

2004 p. 629; Fine 2000). Industriforandringer har indvirkning på organisationers strategier, 

hvilket også vedrører sourcing strategier (Perrons et al. 2004 p. 624). Clockspeed raten kan 

estimeres ud fra tre betragtninger: Hastigheden hvormed produktionsudstyr bliver forældet, 

hastigheden hvori der er behov for restrukturering af organisationen, samt hastigheden hvor 

brands bliver etableret eller introduceret (Perrons et al. 2004 p. 630). Double Helix antager 

derfor, at industriers sourcing strategier følger et cyklisk hændelsesforløb, som er det er anvist 

nedenfor i figur 8. Påvirkningskræfterne er hovedelementet i clockspeed supply chain 

sourcing strategier (Skjøtt-Larsen et al. 2007 p. 355).  
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Figur 8 – Double Helix 

 

Kilde: Fine (2000) p. 216 

Kræfterne, der påvirker fastlæggelsen af sourcing strategier fra in-house produktion til 

outsourcing af produktion, er (Fine 2000 p. 216): 

1) Konstant tilgang af nicheorganisationer, som forsøger at indtage afsondrede industri 

segmenter. 

2) Udfordringen ved at være på forkant med konkurrenter på tværs af mange 

teknologiske dimensioner, hvor et for integreret system kan være låst i en given 

integreret arkitektur og ikke kan følge med den teknologiske udvikling.  

3) Den bureaukratiske stivhed, som ofte kendetegner store etablerede organisationer. 

Kræfterne, der påvirker fastlæggelsen af sourcing strategier fra outsourcing af produktion til 

in-house produktion, er (Fine 2000 p. 216-217): 

1) Teknologiske fremskidt i et subsystem kan gøre disse teknologiske fremskidt til en 

mangelvare i forsyningskæden, hvorved teknologiejerens markedsmagt øges. 

2) Leverandørens markedsmagt i et subsystem fremtvinger komplementarisme, således 

der skabes produktafhængighed med andre subsystemer for at øge kontrol samt 

merværdi. 

3) Markedsmagten i et subsystem igangsætter incitamenter, således at den videre 

udvikling og integration med andre subsystemer udvikles sådan, at de bliver lukkede 

integrerede løsninger, hvorved andre holdes ude 
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Industriers ustabilitet kan relateres til kaosteorien og dermed CAS under ”co-ecolution”, 

nærmere bestemt quasi-equilibrium samt state change (Choi et al. 2001 p. 356-357). Quasi-

equilibrium i Double Helix relateres ved, at markedet er i ligevægt, når de påvirkende kræfter 

er svage eller ikke eksisterende. Kræfterne vil dog løbende tage til i styrke, hvorved graden af 

kaos/ustabilitet øges. Når mængden af kaos er udpræget nok, vil det sætte systemet - her 

industrien - på randen af kaos. Ligevægten kan først opnås, idet der foretages strukturelle 

ændringer, såsom at øge graden af in-house produktion, frem for outsourcing af produktion. 

State change, i Double Helix, er de fælles eksterne faktorer som ændres over tid og er 

medvirkende til, de førnævnte kræfter får momentum. Når ligevægten er opnået, vil kræfterne 

på ny påvirke industrien, eller systemet, således at mængden af kaos øges.  

6.3| Opsummering – Sourcing strategier i Double Helix 

Double Helix antager, at industrier er ustabile og udsættes for pres mod in-house produktion 

eller outsourcing af produktion.  

De primære kræfter, mod outsourcing af produktion fra et stadie med in-house produktion, er: 

 Pres fra nichekonkurrenter 

 Høj grad af produktkompleksitet 

 Infleksibel bureaukratisk struktur 

De primære kræfter, mod in-house produktion fra et stadie med outsourcing af produktion, er: 

 Pres fra teknologisk innovation 

 Øget leverandør magt 

 Innovation mod lukkede integrerede systemer /arkitekturer 

Kræfternes momentum afhænger af, i hvilken grad industristrukturen er præget af in-house 

produktion eller outsourcing af produktion, hvorved sourcing strategier fastlæggelses cyklisk. 

6.4| Diskussion – Kritik af Double Helix 

Double Helix kan kritiseres for sin simpelhed, og at industristrukturer ikke nødvendigvis 

behøver følge et cyklisk hændelsesforløb, da industristrukturer typisk er præget af komplekse 

og uforudsigelige variable. For at kunne bruge Double Helix kræves det, at forudsætningen 

for Double Helix’ syn på industristrukturer accepteres. 



 

 

40 

7 | PLC teorien 

PLC teorien fastlægger sourcing strategier, som følge af i hvilket stadie produktet er i. Stadiet 

afhænger af, i hvilken grad produktet er standardiseret. 

7.1| Teorivalg 

Kapitel 7 er baseret på Afuah (2001) Bhagwati et al. (2004), Cáñez et al. (1999), Chesbrough 

et al. (1996), Choi et al. (2001), Ferreira et al. (2010), Fine et al. (1996), Harrigan (1984), 

Hayes (1980), Kumpe et al. (1988), Manders et al. (1995), Pelsmacker et al. (2007), Perrons 

et al. (2004), Smith (1776) og Vernon (1966). 

Choi et al. (2001)’ kundskabsmæssige formål defineres i kapitel 10. Den resterende del af 

litteraturens kundskabsmæssige formål er delt mellem at være deskriptiv og normativ, da 

forfatterne beskriver PLC teorien og teorier relateret hertil fra et videnskabeligt synspunkt 

samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes. 

Et eksempel herpå ses i Vernon (1966), hvori der søges at beskrive fastlæggelsen af sourcing 

strategier som følge af, hvor i PLC-forløbet et produkt eller marked er.  

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for PLC teorien og teorier relateret hertil defineres, således at PLC 

teorien kan anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen indeholder ligeledes deskriptive 

elementer, som har til formål at skabe klarhed omkring PLC teorien og teorier relateret hertil 

via case beskrivelser. 

Vernon (1966)’s centrale placering i kapitlet skyldes, at Vernon (1966) søger at definere, 

hvorledes sourcing strategier bør fastlægges, afhængigt af placeringen i PLC forløbet. 

Desuden er Vernon (1966) på trods af artiklens alder anerkendt, og der refereres ofte til denne 

(Bhagwati et al. 2004 p. 110). Artiklen bidrager desuden med fundamental viden om 

placering af produktion, og hvorfor international handel sker, hvilket understøtter 

inddragelsen af Vernon (1966) for at løse afhandlingens problemformulering. Slutteligt gøres 

opmærksom på, at Vernon (1966) er baseret på USA tilstande i 1966. Dette, mener jeg dog 

ikke, gør artiklen mindre brugbar, da der drages parallel i artiklen til ”Other advanced 

countries”, hvori Danmark indgår. 
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7.2| Sourcing strategiers fastlæggelse som følge af PLC teorien 

Moderne PLC teori består af fire stadier: Introduktions-, vækst-, modenheds-, samt 

nedgangsstadiet (Pelsmacker et al. 2007 p.159). Vernon (1966)’s teori om produktcyklusser 

indeholder dog tre stadier: New Product, Maturing Product og Standardized Product (Vernon 

1966 p. 199). Jeg mener, disse tre stadier med rimelighed kan sættes op mod den moderne 

PLC teoris fire stadier, som vist i figur 9. Afhængigt af i hvilket af disse stadier et produkt er 

i, vil det påvirke fastlæggelsen af sourcing strategien (Vernon 1966; Bhagwati et al. 2004). I 

starten af et produkts levetid bør der søges at:”…introduce and debug the product in the 

domestic market, and once the product matures and is standardized, they shift its production 

to countries where it is cheapest to produce, with the home country eventually becoming an 

importer of the product.“ (Bhagwati et al. 2004 p. 110). Dermed bør fastlæggelsen af 

sourcing strategien i introduktionsfasen være in-house produktion på hjemmemarkedet. Når 

produktet efterfølgende er modnet og blevet standardiseret, outsources produktion til hvem 

der kan producere billigst. Figur 9 viser, hvordan sourcing strategier fastlægges cyklisk ud fra 

PLC teorien. I det følgende analysers sourcing strategierne i PLC teorien stadier. 

Figur 9 – Sourcing strategier i følge PLC teorien 

  

    

Kilde: Egen tilblivelse, med inspiration fra Vernon (1966) & Bhagwati et al. (2004)  
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7.2.1| Introduktionsstadiet 

Introduktionsstadiets placering af produktion bør medtage:”… possibility of introducing new 

products in that market….” (Vernon 1966 p. 192), hvor ”that market” er ens 

hjemmemarked
7
. Produktion på hjemmemarked er dog ikke entydig, da: ”…producing 

facilities for such products will be located in the United States. This is not a self-evident 

proposition. Under the calculus of least cost, production need not automatically take place at 

a location close to the market, unless the product can be produced and delivered from that 

location at lowest cost” (Vernon 1966 p. 194). Derved menes, at produkter i 

introduktionsstadiet typisk produceres, hvor markedet er, men at produktionen ikke 

nødvendigvis behøver være placeret her, hvis dette kan gøres billigere andetsteds. Det er dog 

værd at bemærke, at omkostningsniveauet er i fokus, da der ikke kun ses på produktets 

omkostningsniveau isoleret, men også leveringsomkostninger, toldudgifter og andre afledte 

omkostninger forbundet med at producere et givent produkt uden for markedet. Oftest findes 

det mest efficient i introduktionsstadiet at producere, hvor markedet er, da: ”The cost of 

international transport and United States import duties, for instance, might be so high as to 

argue for such a location. […] new product intented for the United States market are 

attracted to a United States location…” (Vernon 1966 p. 194). Uforudsete omkostninger 

håndteres bedre tæt på, hvor markedet er, grundet nære kommunikationsformer, frem for at 

skulle foretage debugging af produkter over store afstande (Vernon 1966). Derfor vurderer 

jeg, det med rimelighed kan forstås sådan, at produktion bør udføres på hjemmemarkedet, 

medmindre producenten har eksisterende produktionsfaciliteter og distributionsnet andetsteds 

til at få de producerede varer til markedet.  

Produkter i introduktionsstadiet er et resultat af produktudvikling, og bør produceres in-houes 

da:”…knowledge is often tacit – that is, uncoded, nonverbalized, and often embedded in 

organizational routines and in individuals’ actions” (Afuah 2001 p. 1212). Argumentet for 

in-house produktion i introduktionsstadiet styrkes yderligere ved at: ”People can therefore, 

work better and develop ideas fester within a single organization than among different ones.” 

(Perrons et al. 2004 p. 626). In-house produktion styrker desuden koordinationen af 

aktiviteterne for innovation, som er en medvirkende faktor for succesfuld innovation af nye 

produkter (Chesbrough et al. 1996 p. 66). 

                                                 

7 Når der i dette kapitel benævnes marked eller hjemmemarked, menes et marked med samme karakteristika som lokaliteten for producenten. 
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Sourcing strategien fastlægges i introduktionsstadiet til at være in-house produktion, da der i 

dette stadie foretages udvikling, test og standardisering af produktet.  

7.2.2| Vækststadiet 

I vækststadiet igangsættes overgangsprocesser, for at modenhedsstadiets sourcing strategi kan 

implementeres. 

Sourcing strategien fastlægges i vækststadiet ved både at have in-house produktion såvel 

som ekstern produktion. Da markedet stadig efterspørger produktet, og produktion ikke helt 

kan nedlukkes in-house, igangsættes i stedet overgangsfasen, hvor produktion gradvist 

outsources.  

7.2.3| Modenhedsstadiet 

Som produktet modnes og efterspørgslen stiger, øges graden af standardisering (Vernon 1966 

p. 196). Den øgede standardisering medfører: ”…need for flexibility declines[…]achieving 

economies of scale through mass output, and encourages long-term commitments […]concern 

about production cost” (Vernon 1966 p. 196). Dette opnås ved at outsource produktion, da 

det vil medføre reduktion af omkostningsniveauet ved at udnytte economies of scale ved 

større samlede produktionsanlæg. Øget standardisering medfører, at produktionsmetoderne er 

standardiseret, hvilket øger tilgængelige producenter at outsource til (Ferreira et al. 2010 

p.23). Det bør dog nævnes, at outsourcing strategien ikke behøver være den endegyldige 

løsning, da muligheden for effektivisering af produktionen, via f.eks. automatiseringen, 

ligeledes er en mulighed. Desuden kan der være situationer, hvor afledte omkostninger, sub 

optimering ved komponent fremstilling eller produktets kompleksitet gør det økonomisk 

urentabelt ikke at have hele produktionen samlet et sted, hvorved det ikke er urentabelt at 

outsource produktion (Vernon 1966 p. 197-198).  

Sourcing strategien fastlægges i modenhedsstadiet til at være outsourcing strategien. Det 

sker, da fokus er på at nedbringe omkostningsniveauet via udnyttelse af economies of scale 

(Ferreira et al. 2010 p.25). Standardiseringsprocessen øger antallet af potentielle leverandører, 

hvorved outsourcingspartnere lettere kan findes (Perrons et al. 2004 p. 626). 

7.2.4| Nedgangsstadiet 

I nedgangsstadiet er efterspørgslen begyndende aftagende, hvilket medfører at en vis del af 

produktionen bør foretages in-house (Vernon 1966 p. 203), da markeder ikke udgår som 

omsætningsmarkeder. I stedet foretages produktudvikling, som bør foretages in-house og ikke 
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af eksterne organisationer. Afhængig af graden af innovation kan eksisterende produkter 

bevæge sig forskellige stadier tilbage og igen gennemløbe PLC stadierne igen. Hvornår 

produktinnovation bør foretages, kan ikke præcist fastlægges, da det antages, at der ikke 

eksisterer perfekt information om markedet. Perfekt information om markedet kan ikke opnås 

pga. usikkerhedsfaktorer såsom effekten af scale of economies, innovationens effekt, 

manglende informationer om det samlede marked og usikkerheden om et helt præcist 

handelsmønster (Vernon 1966 p. 190-191). Dermed ikke sagt, at timingen af innovation sker 

helt tilfældigt, da det vil være muligt at spore en vis generel omsætningstendens for produktet 

og derved antage, hvilket stadie produktet er i.  

Der kan drages paralleller mellem PLC teoriens usikkerhedselement og kaosteoriens ”co-

ecolution”. Mere specifikt elementerne ”non-random future” og ”non-linear changes”. Non-

random future antager, at fremtiden ikke er entydig tilfældig, men en generel retning kan 

bestemmes. Non-linear changes antager, at ikke alle faktorer, som påvirker f.eks. 

omsætningen af et produktet, er kendte (Choi et al. 2001 p. 356-357). Derved kan præcise 

forandringer være vanskelige at forudsige, da små produktforbedringer kan medføre store 

forandringer i omsætning, såvel som store produktforbedringer kan medføre små forandringer 

i omsætningen af produktet. 

Sourcing strategien fastlægges i nedgangsstadiet til at være en kombinationsstrategi med in-

house produktion ved brug af insourcing strategien, hvor produktion hjemtages (Vernon 1966 

p. 203) samt outsourcing strategien, hvor der produceres, hvor det kan gøres billigst (Vernon 

1966 p. 204). 

Anvendelsen af kombinations sourcing strategier begrundes med, at outsourcing strategien 

har ledt til economies of scale, som bør bibeholdes og udnyttes. En del af produktionen bør 

foretages in-house for at sikre næste generation af produktet (Perrons et al. 2004 p. 626), da 

det ellers vil besværliggøre produktinnovationsprocessen. Det selvom in-house produktion 

potentielt kan være dyrere end det, den dertil outsourcede leverandør kan producere til. Det 

vigtige herved er at være i stand til at:”…carry over knowledge to the next generation of 

active components for which they might seize preemptive or cost advantage.”  (Harrigan 1984 

p. 650).  

7.3| Opsummering – Sourcing strategier i PLC teorien  

 Introduktionsstadiet: In-house produktion (insourcing og/eller offshoring strategi). 

 Vækststadiet og Modenhedsstadiet: Outsourcing strategi. 
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 Nedgangsstadiet: Kombination af in-house og ekstern produktion i form af insourcing 

og/eller offshoring samt outsourcing strategi. 

PLC teorien følger et cyklisk hændelsesforløb, hvorved teorien er en cyklisk teori til 

fastlæggelse af sourcing strategier. 

7.4| Diskussion – Make eller buy ved  i introduktionsstadiet?  

Make strategien henviser til in-house produktion, buy strategien henviser til ekstern 

produktion.  

Adam Smith fremfører, at:”,…never to attempt to make at home what it will cost him more to 

make than to buy.” (Smith 1776 p. 340). Helt så simpel er verden dog ikke, men citatet 

fremfører meget godt, at produktion bør foregå, hvor den forekommer mest efficient. Den 

videnskabelige litteratur omkring emnet er omfattende; men dog kendetegnet ved ikke at have 

fundet et endegyldigt svar på, om make eller buy strategien er at foretrække i 

introduktionsstadiet. Dette ses ved, at nogle mener, en make strategi er at foretrække (Afuah 

2001; Fine et al. 1996; Harrigan 1984; Hayes 1980). Andre derimod mener, en buy strategi 

her er at foretrække (Cáñez et al. 1999; Kumpe et al. 1988; Manders et al. 1995). Sidst mener 

nogle, at kombinations sourcing strategier er at foretrække i nogle stadier af et produkts 

livscyklus (Perrons et al. p. 627). 

De som finder make strategien efficient i introduktionsstadiet, er af samme overbevisning 

som mig. De primære argumenter er, at introduktionsstadiet bør anvendes til udvikling, test 

samt påbegyndende standardisering, og at disse faktorer er kritiske og bør holdes in-house. De 

som finder buy strategien efficient i introduktionsstadiet, mener derimod, at enten et 

samarbejde eller direkte joint venture bør igangsættes i introduktionsstadiet for at dele 

udviklingsomkostninger og minimere udviklingstiden for dermed at forkorte 

introduktionsstadiet (Perrons et al. 2004 p. 624). Derudover antages det, at store 

organisationer ofte ikke opdager ”det nye store” og derfor bør have et tæt samarbejde med 

leverandører (Perrons et al. 2004 p. 626) 

Det interessante heri er, hvorfor forskerne kommer til forskellige konklusioner. Et 

videnskabsteoretisk bud vil være, at disse forskere har forskelligartet tilgang til 

videnskabsteori og tilhører forskellige videnskabsteoretiske skoler, hvorfor de samme 

slutninger ikke altid nås. En anden teoretisk problematik ses i Perrons et al. (2004), som 

mener, at make strategien bedst passer til industrier, hvori raten af teknologiforandringer er 
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”high” eller ”low”, mens buy strategien bør anvendes ved ”medium” rate hastighed af 

teknologiforandringer/clockspeed (Perrons et al. 2004 p. 625). Problematikken ligger her i 

fastlæggelsen af, hvornår hastigheden er i high/low eller medium.  

Min videnskabsteori og mit teoretiske grundlag gør, at jeg vurderer, at en make strategi er at 

foretrække i introduktionsstadiet. 

7.5| Diskussion - Fastlæggelse af sourcing strategier som følge af 

markedsligevægt  

Fastlæggelse af sourcing strategier sker ikke altid på baggrund af rationelle økonomiske 

overvejelser (Vernon 1966), men nogle gange for at opretholde en markedsligevægt. Dette 

kan relateres til kaosteoriens Co-evolution, nærmere quasi-equilibrium. Markedsligevægten 

forstyrres, når en organisation f.eks. vælger at outsource produktion. Da vil konkurrenter føle 

sig truet i forhold til deres position på det globale marked, hvorved konkurrenterne vil følge 

hinanden. Markedsligevægten søges opretholdt, for at konkurrenterne kan estimere hinandens 

omkostningsniveau og bruge dette som konkurrenceparameter. En markedsligevægt 

opretholder status quo i forhold til konkurrence-, omkostnings- og markedssituationen ved, at: 

” Any threat to the established position of an enterprise is a powerful galvanizing force to 

action… [...], threat in general is a more reliable stimulus to action than opportunity is likely 

to be.” (Vernon 1966 p. 200). Søgen efter markedsligevægt bør derfor medtages ved 

organisationers fastlæggelse af sourcing strategier. 

8| Transaktionsomkostningsteori 

Transaktionsomkostningsteorien ser på, om produktion skal foretages in-house eller 

outsources. Forskellen, set fra et transaktionsomkostningsteoretisk synspunkt, er, at der her 

medtages transaktionsomkostninger, som ikke er direkte relateret til prisen for at købe eller 

producere varen (Perrons et al. 2004 p. 625).  

Transaktionsomkostningsteorien anser to mulige sourcing strategier i form af hierarkiet eller 

markedet. Hierarkiet er in-house produktion via insourcing og/eller offshoring strategien, 

mens markedet er ensbetydende med outsourcing strategien (Ferreira et al. 2010 p. 24; 

Lippert-Rasmussen 1993 p. 37). Om hierarkiet eller markedet er optimalt i en given situation 

afhænger af, hvor de laveste samlede transaktionsomkostninger er at finde (Williamson 

1985), da: ”Det efficiente valg er det, der minimerer de samlede transaktions- og 

produktionsomkostninger.” (Lippert-Rasmussen 1993 p. 29). Transaktionsomkostningsteorien 
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antager, at markedet har det laveste omkostningsniveau (ikke at forveksle med 

transaktionsomkostninger), da markedet er: ”…i stand til at udnytte eventuelle 

stordriftsfordele ved at samle og opfylde efterspørgslen fra flere potentielle købere, mens 

hierarkiet kun har mulighed for at afsætte/levere til sig selv.”(Lippert-Rasmussen 1993 p. 

33). 

8.1| Teorivalg 

Kapitel 8 er baseret på Eisenhardt (1989a), Ferreira et al. (2010), Jensen et al. (1976), 

Lippert-Rasmussen (1993), Perrons et al. (2004) og Williamson (1985).  

Litteraturens kundskabsmæssige formål er delt mellem at være deskriptiv og normativ, da 

forfatterne beskriver transaktionsomkostningsteorien og teorier relateret hertil fra et 

videnskabeligt synspunkt samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør 

anvendes. 

Et eksempel herpå ses ved Lippert-Rasmussen (1993)’s kundskabsmæssige formål har 

karakter af at være normativ, da artiklens formål er at give en dansk introduktion til 

transaktionsomkostningsteori, og hvordan teorien bør opfattes og anvendes ifølge Lippert-

Rasmussen (1993). Artiklen skaber derved ikke ny viden, men søger kun at konkludere og 

foretage analyse på baggrund af eksisterende litteratur omkring transaktionsomkostningsteori. 

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for transaktionsomkostningsteorien og teorier relateret hertil defineres, 

således at transaktionsomkostningsteorien kan anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen 

indeholder ligeledes deskriptive elementer, som har til formål at skabe klarhed omkring 

transaktionsomkostningsteorien og teorier relateret hertil via case beskrivelser. 

8.2| Definition af transaktionsomkostningsteorien 

En transaktion defineres som: ”…a good or service is transferred across a technologically 

separable interface. One stage of activity terminates and another begins.” (Lippert-

Rasmussen 1993 p. 2). Hermed defineres en transaktion, som når en vare eller serviceydelse 

bevæger sig over adskilte grænseflader, hvori en aktivitet ophører, for at en ny kan 

påbegyndes. Desuden behøver en transaktion ikke nødvendigvis at finde sted mellem to 

separate juridiske enheder (Lippert-Rasmussen 1993 p. 2). Omkostningerne forbundet med en 

given transaktion er transaktionsomkostningerne. Produktionsomkostninger hører ikke under 

transaktionsomkostningsteorien, da omkostningerne ved en transaktion omfatter: 
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”…processen med udformning, gennemførelse og kontrol af overførselen,…” (Lippert-

Rasmussen 1993 p. 4). Derfor er transaktionsomkostningerne alle former for 

kontraktudformning og kontrol af disse, ved transaktioner. Transaktionsomkostninger påføres, 

da agenter kan have begrænset rationalitet og opportunistisk adfærd (Lippert-Rasmussen 1993 

p. 11). 

8.2.1| Begrænset rationalitet 

Begrænset rationalitet opfatter den menneskelige adfærd som: ”…intendedly rational, but 

only limitedly so…” (Lippert-Rasmussen 1993 p. 5). Hermed menes, at mennesket kun er 

rationelt til en vis grad. Grunden til, at begrænset rationalitet forekommer, skyldes primært 

følgende faktorer: ”…den fysiske begrænsning der medfører, at agenter hverken kan 

modtage, behandle, opbevare eller genkalde information uden forvrængning og agenternes 

begrænsede evner til at artikulere følelser og viden.” (Lippert-Rasmussen 1993 p. 5). 

Begrænset rationalitet medfører, at der ikke eksisterer fuld information, hvorved kontrakter 

vil forekomme ukomplette, da det at skulle afdække alle fremtidens udfordringer vil være en 

urealistisk proces (Lippert-Rasmussen 1993 p. 9). Kontrakter afhænger derfor til en vis grad 

af tillid (Lippert-Rasmussen 1993 p. 6-7). Da tillid er en faktor ved kontraktudformning, kan 

opportunistisk adfærd forekomme.  

8.2.2| Opportunistiske adfærd 

Opportunistisk adfærd er: ”… handlinger, der bevidst foretages med et egennyttigt sigte, og 

muliggør adfærd såsom snyderi, løgn og tyveri.” (Lippert-Rasmussen 1993 p. 7). 

Transaktionsomkostningsteorien antager ikke, at alle agenter agerer opportunistisk, men at 

opportunisme kan forekomme. Desuden antages det, at omkostningerne ved at skulle sortere 

opportunistiske agenter fra ikke-opportunistiske agenter forekommer urentabelt, hvilket 

medfører at organisationen søger at sikre sig mod opportunisme fra alle agenter via 

safeguards såsom kompensation ved manglende kontraktopfyldelse (Lippert-Rasmussen 1993 

p. 8). 

8.2.3| Principal Agent teori 

Principal Agent teorien behandler informationsasymmetri mellem principalen 

(organisationen) og agenten (leverandøren), der foretages outsourcing til (Perrons et al. 2004 

p. 625). Måden, hvorpå principalen agerer ud fra informationsasymmetrien, er ved brug af 

incitamenter, således at principalen via f.eks. økonomiske incitamenter gør, at agenten agerer 
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på en bestemt måde eller inden for bestemte rammer (Eisenhardt 1989a; Jensen et al. 1976). 

Principal Agent teorien er derved et middel til at minimere agenters opportunistiske adfærd. 

8.2.4| Elementer der påfører transaktionsomkostninger 

Transaktionsfrekvensen har betydning for størrelsen af transaktionsomkostningens størrelse, 

da flere ensartede transaktioner medfører mindre færre transaktionsomkostninger (Lippert-

Rasmussen 1993 p. 12). Når transaktionsfrekvensen påfører høje transaktionsomkostninger, 

bør produktion derfor foretages in-house af hierarkiet. Påføres i stedet lave 

transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvensen, bør produktionen outsources til 

markedet (Ferreira et al. 2010 p. 26).  

Usikkerhed i transaktionsomkostningsteorien refererer til graden af kompleksitet, da den 

begrænsede rationalitet medfører, at der ikke eksisterer komplet information. Denne 

manglende determinisme omkring information og hændelser øger kompleksiteten og 

usikkerhedsgraden. Lippert-Rasmussen (1993) nævner tre primære former for usikkerhed:” 

(1) ”state-contingent”, der refererer til tilstandes udvikling – dvs. en slags eksogen 

usikkerhed, (2) usikkerhed som følge af ufuldstændig eller forvrænget kommunikation af ikke-

strategiske årsager og endelig (3) den adfærdsbetingede usikkerhed, der skyldes en strategisk 

adfærd, der enten forvrænger, tilbageholder eller udelader information.” (Lippert-Rasmussen 

1993 p. 13). Dermed øges transaktionsomkostningerne fra usikkerhed primært grundet 

adfærdsmæssige årsager. En høj grad af usikkerhed medfører, at produktionen bør foretages 

in-house af hierarkiet, mens en lav grad af usikkerhed medfører, at produktion bør outsources 

til markedet (Ferreira et al. 2010 p. 26). 

Aktivspecificitet optræder som et centralt begreb i transaktionsomkostningsteorien og er den 

væsentligste årsag til transaktionsomkostninger (Lippert-Rasmussen 1993 p. 14). 

Aktivspecificitet defineres som: ”… den udstrækning et aktiv har lavere værdi i alternative 

anvendelser eller hos alternative brugere.” (Lippert-Rasmussen 1993 p. 14). Dermed 

defineres aktivspecificitet som typen
8
 og graden et givent aktiv kan bruges til alternativ 

anvendelse, uden at det påfører aktivet lavere værdi (Lippert-Rasmussen 1993 p. 14-16). Når 

der er tale om et standardiseret produkt og produktionsudstyr, vil markedet have det laveste 

transaktionsomkostningsniveau, da markedet har mulighed for at aggregere efterspørgsel fra 

                                                 

8 Lippert-Rasmussen (1993) nævner følgende typer af aktivspecificitet: Sted-, fysisk-, menneskelig-, mærkenavn-, temporal specificitet, samt 

dedikerede aktiver. Disse defineres ikke yderligere i afhandlingen. Der henvises i stedet til Lippert-Rasmussen (1993) p. 17-19. 
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flere kunder for på den måde bedre at kunne opnå stordriftsfordele. Øges graden af 

aktivspecificitet, typisk som følge af et mere komplekst og ikke standardiseret produkt og 

produktionsudstyr, vil det medføre, at hierarkiet har det laveste 

transaktionsomkostningsniveau (Ferreira et al. 2010 p. 26), hvilket skyldes at: ”Når 

aktivspecificiteten stiger, skal den autonome producent tilpasse produktionsapparat til hver 

enkelt kunde, hvilket i stigende grad fjerner muligheden for stordrift,…” (Lippert-Rasmussen 

1993 p. 34). Begrundelsen er derved, at hierarkiet i stigende grad mister muligheden for 

stordriftsfordele, i takt med at aktivspecificiteten stiger.  

Samlet har transaktionsfrekvens, usikkerhed og aktivspecificitet indflydelse på niveauet for 

transaktionsomkostninger, der påføres ved en given transaktion.  

8.3| Fastlæggelse af sourcing strategier i transaktionsomkostningsteorien 

Sourcing strategien fastlægges ud fra, i hvilken grad transaktionsfrekvens, usikkerhed og 

aktivspecificitet påfører transaktionsomkostninger (Williamson 1985). Derfor er 

transaktionsomkostningsteorien en statisk teori til fastlæggelsen af sourcing strategier, da 

fastlæggelsen afhænger af, hvor de laveste transaktionsomkostninger er at finde. Der hvor de 

laveste transaktionsomkostninger er at finde, er hvor produktionen bør foretages (Lippert-

Rasmussen 1993 p. 30-32). Det medfører, at når de samlede transaktionsaktionsomkostninger 

er høje, bør produktion foretages in-house af hierarkiet. Er transaktionsomkostningerne 

derimod lave, bør produktionen outsources til markedet (Ferreira et al. 2010 p. 24).  

8.4| Diskussion – Kritik af transaktionsomkostningsteorien 

Transaktionsomkostningsteoriens syn på omkostningsniveauet i markedet og hierarkiet, 

mener jeg, er groft skitseret. Tages der udgangspunkt i følgende: ”Williamson antager, at 

markedet altid har produktionsmæssige fortin sammenlignet med hierarkiet” (Lippert-

Rasmussen 1993 p. 33). Argumentet er, at de største stordriftsfordele kun kan opnås i 

markedet, og hvis der forekommer overproduktion, er markedet bedst til at afsætte denne. Jeg 

mener, det er en lidt for skarp antagelse at foretage, da hierarkiet med den rette viden, 

teknologi, og distributionsnet som minimum ville kunne matche eller måske outperforme 

markedet. Hierarkiet ved mere præcist, hvad dennes mængdebehov er, og det kan derfor 

tænkes, at hierarkiet vil have mindre lagerbinding og derfor også færre afskrivninger herpå. 

På denne måde svækkes argumentationen for markedets konstante fordele i forhold til 

hierarkiet, når det drejer sig om omkostningsniveauet.  
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8.5| Opsummering – Sourcing strategier i transaktionsomkostningsteorien 

Den samlede størrelse på transaktionsomkostningerne er styrende for fastlæggelsen af 

sourcing strategien, hvorved:  

 Lave transaktionsomkostninger medfører, at produktion bør outsources til markedet. 

 Høje transaktionsomkostninger medfører, at produktion bør foretages in-house af 

hierarkiet. 

9| Kernekompetenceteori 

Kernekompetenceteorien fokuserer på at definere og fastsætte kernekompetencer og 

efterfølgende udvikle samt konkurrere på disse. Kernekompetencerne anses som 

kompetencer, hvori organisationen er industrileder eller superior i forhold til konkurrenterne 

og har unikke kompetencer, som er svære at imitere (Perrons et al. 2004 p. 625). Aktiviteter, 

som ikke er kernekompetencer, bør outsources til andre organisationer, der har netop disse 

aktiviteter som kernekompetencer, for at sikre, at organisationen har fokus på, hvad denne er 

god til (Schniederjans 2004 p. 975).  

9.1| Teorivalg 

Kapitel 9 er baseret på Bahrami (2009), Caputo et al. (2005), Dale (1991), Ferreira et al. 

(2010), Perrons et al. (2004), Prahalad et al. (1990) og Schniederjans (2004).  

Litteraturens kundskabsmæssige formål er delt mellem at være deskriptiv og normativ, da 

forfatterne beskriver kernekompetenceteorien og teorier relateret hertil fra et videnskabeligt 

synspunkt samt forsøger at definere en norm for, hvordan teorien bør anvendes 

Et eksempel herpå ses ved, at Prahalad et al. (1990)’s deskriptive kundskabsmæssige formål 

kommer til udtryk via brug af case eksempler, bl.a. GTE, NEC og 3M, hvori der beskrives 

hændelser i form af organisationer, som har forstået at udnytte deres kernekompetencer til at 

vinde på deres respektive markeder. Det normative kundskabsmæssige formål kommer til 

udtryk ved, at Prahalad et al. (1990) påviser normen for, hvordan kernekompetenceteorien bør 

være, ved at angive, hvorledes udvikling og fokus holdes på kernekompetencer, og hvilken 

effekt organisationer bør få ud af dette. 

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for kernekompetenceteorien og teorier relateret hertil defineres, 

således at kernekompetenceteorien kan anvendes videre i afhandlingen. Litteraturen 
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indeholder ligeledes deskriptive elementer, som har til formål at skabe klarhed omkring 

kernekompetenceteorien og teorier relateret hertil via case beskrivelser. 

9.2| Definition af kernekompetenceteori 

En kernekompetence defineres i følgende tre citater: “…, a core competence provides 

potential access to a wide variety of markets. [...], a core competence should make a 

significant contribution to the perceived customer benefits of the end product. [...], a core 

competence should be difficult for competitors to imitate.” (Prahalad et al. 1990 p. 84). På 

baggrund af dette defineres kernekompetencer som; kompetencer, der giver adgang til 

markeder, bidrager væsentligt til slutbrugerens opfattelse af slutproduktet, samt er svære for 

konkurrenter at imitere. Organisationens samlede kernekompetencer bør være unikke. 

Kernekompetencerne er metaforisk set ”roden” og derved kernen i organisationen, hvorfra 

”kerneprodukter” udspringer. Afledt af kerneprodukterne opstår forretningsenheder, som 

formidler salget af slutproduktet (Prahalad et al. 1990 p. 81-82).  

En kernekompetence skal identificeres for efterfølgende at få tilført de nødvendige ressourcer 

og udvikles (Prahalad et al. 1990 p. 84). Det at udvikle og tilføre kernekompetencerne 

ressourcer medfører: ”…portfolio reshaping by acquisitions, divestments, joint ventures and 

new product developments.” (Dale 1991 p. 4). Hvorved der menes, at organisationens 

produktsortiment redefineres via opkøb og frasalg, således at der sikres fokus på 

kernekompetencerne. Desuden bør der sikres ny viden til at understøtte kernekompetencerne 

via joint ventures, som derved sikrer udviklingen af nye produkter. Den vigtigste kilde til 

vedvarende konkurrencemæssige fordele er evnen til at kunne kombinere kompetencer på 

tværs af organisationen (Prahalad et al. 1990 p. 81).  

9.3| Outsourcing af kernekompetencer 

Outsources hele eller dele af kernekompetencerne vil det medføre, at kompetencerne opgives, 

hvormed leverandøren, der outsources til, potentielt ville kunne styrke de opnåede 

kompetencer i en sådan grad, at de over tid udvikler sig til en direkte konkurrent
9
 (Bahrami 

2009 p. 219). Det lader sig gøre, da leverandøren allerede er inde i markedet, hvorved 

                                                 

9 F.eks. da Motorola outsourcede design og produktion af mobiltelefoner til BenQ. Kort efter i 2004 begyndte BenQ at sælge mobiltelefoner 

under eget brand til det meste af det kinesiske marked. Året efter i 2005 købte BenQ Siemens mobiltelefon division, og blev verdens 6. 

største mobiltelefonproducent. Til historien hører også, at BenQs mobiltelefon division blev erklæret konkurs februar 2007. Kilde: Bahrami 

(2009) p. 219 og http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_q      

http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_q
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omkostningerne til at kunne blive en reelt konkurrent anses som små (Prahalad et al. 1990 p. 

84). Outsourcing bør derfor kun foretages af aktiviteter, som ikke er kernekompetencer eller 

støttefunktioner heraf, da: ”Outsourcing can provide a shortcut to a more competitive 

product, but it typically contributes little to building the people-embodied skills that are 

needed to sustain product leadership.” (Prahalad et al. 1990 p. 84) og: ” ...reinsourcing when 

the outsourced activity is a core activity...” (Caputo et al. 2005 p. 197). Derved menes, at 

outsourcing af kernekompetencer er en kortsigtet løsning, da kompetencerne over tid vil gå 

tabt. Kernekompetencer tager ofte lang tid at udvikle og opnås ikke kortsigtet (Caputo et al. 

2005 p. 196; Prahalad et al. 1990 p. 85).  

Kernekompetenceteorien mener, sourcing strategier bør fastlægges med en vis grad af in-

house produktion. Graden af in-house produktion bestemmes af, hvilke kernekompetencer 

organisationen har valgt at fokusere på, da: ”…,decisions about competencies do provide a 

logic for vertical integration. […] those aspects of vertical chain that support the 

competencies is regards as critical.” (Prahalad et al. 1990 p. 83). Og at: ”…candidate for 

reinsourcing is surely any core competence owned by the company, or any product/service 

closely interrelated with the firm’s core competence, otherwise the resulting competitive 

advantage might be lost.” (Caputo et al 2005 p. 196). Herved menes, at kernekompetencer 

bør holdes in-house. Outsources kernekompetencer, vil organisationens forretningsgrundlag 

smuldre, da: ”The embedded skills that give rise to the next generation of competitive 

products cannot be ”rented in” by outsourcing and OEM-supply relationships.” (Prahalad et 

al. 1990 p. 84).  

9.4| Antal kernekompetencer 

Kernekompetenceteorien mener, det kun er muligt at have fem til seks kernekompetencer, 

hvis disse skal være unikke og tilstrækkelige gode til, at organisationen kan være førende 

indenfor disse (Prahalad et al. 1990 p. 84).  

En kernekompetence er ikke et direkte produkt, men er derimod knowhow inden for et 

område. De fem til seks kernekompetencer bør være relateret, således at de understøtter 

hinanden og sammen gør organisationens kernekompetencer og knowhow unik. Samspillet 

sikres igennem tværfaglig viden i form af ”hybrid managers” (Dale 1991 p. 6). Uden disse 

ville kernekompetencerne mangle koblingen til hinanden. Et eksempel på, hvad en 

kernekompetence er, ses ved f.eks. Sonys kernekompetence:” To bring miniaturization to its 

products,…” (Prahalad et al. 1990 p. 82) og Philips’ kernekompetence: ”…optical-media 
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expertise.” (Prahalad et al. 1990 p. 82). En kernekompetence er derfor ikke et decideret 

produkt, men viden, der i samspil med andre kernekompetencer leder til kerneprodukter, som 

slutteligt leder til slutprodukter (Prahalad et al. 1990 p. 85).  

9.5| Fastlæggelse af sourcing strategier i kernekompetenceteorien 

Sourcing strategier bør ud fra kernekompetenceteorien fastlægges ved, at alle aktiviteter, som 

er kernekompetencer eller støttefunktioner hertil, bør udføres in-house via insourcing og/eller 

offshoring strategien. Produktion skal ikke nødvendigvis lokaliseres, hvor det forekommer 

billigst, men hvor kernekompetencerne understøttes bedst muligt. Det ses f.eks. ved, at 

Samsung vælger at udvide en komponentfabrik i USA
10

 i stedet for at påbegynde eller udvide 

produktion, hvor det potentielt er billigere. Aktiviteter som ikke anses som en del af 

kernekompetencerne, bør outsources til andre organisationer, som har dette som deres 

kernekompetence (Ferreira et al. 2010 p. 23). 

Da den strategiske beslutning om, hvad der er kernekompetencer eller ej, er afgørende for, 

hvordan sourcing strategien bør fastlægges, anses kernekompetenceteorien som en statisk 

teori til fastlæggelse af sourcing strategier. 

9.6| Diskussion – Kritik af kernekompetenceteori 

Prahalad et al. (1990) lægger op til, med de angivne fem til seks kompetencer, at mellemstore 

til store organisationer i dansk målestok typisk vil være målgruppen for anvendelse af 

kernekompetenceteorien. Dog ville kernekompetenceteorien med fordel også kunne bruges af 

mindre organisationer, hvor fokus ville være på færre kernekompetencer. Hvorvidt det ændrer 

på teorien, samt om mindre organisationer står over for andre udfordringer, bliver dog ikke 

belyst af Prahalad et al. (1990).  

9.7| Opsummering – Sourcing strategier i kernekompetenceteorien 

Sourcing strategier fastlægges ud fra, om aktiviteten anses som en kernekompetence eller ej, 

hvorved: 

 Alle aktiviteter, som er kernekompetencer eller støtte funktioner hertil, holdes in-

house via insourcing og/eller offshoring strategi. 

                                                 

10
 http://www.comon.dk/nyheder/Samsung-investerer-milliarder-i-chipfabrik-1.362163.html 

http://www.comon.dk/nyheder/Samsung-investerer-milliarder-i-chipfabrik-1.362163.html
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 Alle aktiviteter, som ikke er kernekompetencer eller støtte funktioner hertil, skal 

outsources via outsourcing strategi. 

10| Kaosteori 

Kaosteoriens fastlæggelse af sourcing strategier 
11

 sker ved, at inddrage Complex Adaptive 

System (CAS). Begrundelsen herfor er, at CAS udspringer af kaosteorien (Waldrop, M. 

Mitchell 1992). Derved komplimenterer disse to sammenhængende teorier hinanden til at 

kunne besvare, hvordan sourcing strategier fastlægges ud fra kaosteorien. 

10.1|Teorivalg 

Kapitel 10 er baseret på Choi et al. (2001), Thiétart et al. (1995) og Wallis (2008). 

Litteraturens kundskabsmæssige formål har karakter af at være delt mellem normativ og 

eksplorativ. Det ses ved, at Thiétart et al. (1995) fremfører, hvorledes denne mener, normen 

for koblingen af kaosteori og organisationsteori bør være. På samme måde fremfører Choi et 

al. (2001), hvorledes normen bør være for teori om leverandørnetværk, da Choi et al. (2001) 

anser leverandørnetværk for at være CAS systemer. Det eksplorative kundskabsmæssige 

formål kommer i både Choi et al. (2001) og Thiétart et al. (1995) til udtryk via brug af 

hypoteser, som opstilles undervejs i artiklerne. Hypoteserne opstilles for at fremtidlig 

forskning kan verificere eller forkaste disse.  

Begrundelsen for at anvende førnævnte forfattere skyldes primært litteraturens normative 

element, hvori normen for kaosteorien og teorier relateret hertil defineres, således at 

kaosteorien kan anvendes videre i afhandlingen.  

10.2| Definition af kaosteorien 

Kaosteorien anser organisationer som ustabile og uforudsigelige. Det antages, at 

organisationer udvikles og formes ved at være underlagt konstante politiske magtspil, 

agenters individuelle intuition, samt tilfældige begivenheder (Thiétart et al. 1995 p. 19). 

Organisationer er derfor skiftende mellem at være stabile (orden) og ustabile (kaos). 

Kaossystemet defineres som: ”,…a system behavior which is apparently random even 

through it is driven by deterministic rules” (Thiétart et al. 1995 p. 20), hvori determinismen 

                                                 

11 Kaosteori er synonym med kompleksitetsteori indenfor organisationsteorien. I afhandlingen anvendes begrebet kaosteori. 
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beror på organisationens regelsæt og agenternes handlefrihed. Kaosteorien antager, det ikke er 

muligt at bestride perfekt information, hvorved der ikke eksisterer eller kan opnås information 

om alt, og at det undertiden er sådan, at det der observeres, kan være en tilfældighed (Thiétart 

et al. 1995 p. 28). Kaosteorien anser som udgangspunkt organisationer som: Åbne, dynamiske 

og som nonlinear systemer, under påvirkning af eksterne såvel som interne kræfter. Disse 

kræfter kan være medvirkende til at skabe kaos. Kaos har dog organiseringsegenskaber, da 

disse er et resultat af gentagne interaktioner mellem de stabile og ustabile kræfter, som 

systemet påvirkes af, oftest i form af agenternes forskellige interaktioner og handlinger. 

Kræfterne, som påvirker systemet i en ustabil (og stabil) retning, kommer fra systemets 

agenter, da de ved at agere skaber interne forstyrrelser. Forskellene mellem stabile og ustabile 

kræfter og de ofte ikke forudsigelige koblinger mellem disse kræfter samt den manglende 

forudsigelse af fremtiden er grundstenen til, at kaos opstår (Thiétart et al. 1995 p. 19-20). 

10.2.1| Nonlinear dynamic systems 

Kaosteorien har sine rødder i forskningen af ”nonlinear dynamic systems”. Disse systemer 

indeholder dele, som ikke er forklarlige, selvom der er kendskab til systemet. De uforklarlige 

variable er tidligere blevet antaget som støj og tilfældighed, hvorefter forskerne ikke har 

interesseret sig væsentligt for dem. Forskningen interesserede sig tidligere kun for ting, som 

er regelmæssige, i ligevægt, stabile og forudsigelige. Kaosteorien beskæftiger sig med ting i 

systemet, som tilsyneladende er uforklarlige, komplekse, og det ”stabile-ustabile” – kaldet 

nonlinear dynamic systems (Thiétart et al. 1995 p. 20).  

10.2.2| Søgen efter stabilitet 

Kaosprægede organisationer er drevet af modstand mod både forandringer og stabilitet12. 

Disse modstandskræfter er det, som skaber orden og kaos. På den ene side er 

forandringskræfterne destabiliserende, da de har en tendens til at skubbe systemet ud af dets 

”kredsløb”. Eksperimentering, innovation, usammenhængende, anderledes og afvigende 

aktiviteter og tvangsopgaver fra organisationen er kilder til ustabilitet. De skaber 

forandringer, som ikke nødvendigvis passer med de planlagte mål, som er kilden til intern uro 

og kan lede til store fremtidlige forandringer. Modsat er planlægning, strukturering og kontrol 

medvirkende til stabilitet og orden (Thiétart et al. 1995 p. 23). Eksperimentering og deraf 

                                                 

12 Stabilitet i form af at et for stabilt system kan være kilden til ny kaos, hvilke kan anses som et selvmodsigende dilemma. 

Ændringsmodstanden kommer typisk fra agenterne, mens stabilitetsmodstand typisk kommer fra ledelsen, som kan se, at det kan være kilden 

til ny kaos. 
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følgende ustabilitet er dog ikke en negativ ting for organisationer, da eksperimentering og 

ustabilitet medfører, at organisationer udvikler og tilpasser sig, hvorved ustabilitet kan være 

vejen frem til at opbygge ny viden, forbedre processer samt øge effektiviteten. På den anden 

side er orden og stabilitet dog måden, hvorpå organisationen når sit mål (Thiétart et al. 1995 

p. 23-24). Dilemmaet for organisationer er derved at finde den rette balance mellem orden og 

kaos (Thiétart et al. 1995 p. 28). 

Når en organisation er i stabilitet, vil den typisk bevæge sig i retningen mod organisatorisk 

kaos. Inden kaosfasen indtræder, bør organisationen iværksætte stabiliserende forandringer af 

f.eks. sourcing strategien for at opnå fornyet stabilitet. Forandringer er paradoksalt nok kilden 

både til kaos, men også til at opnå fornyet orden og stabilitet. Organisatorisk kaos giver 

muligheden for at kunne opdage nye måder at gøre ting på og opføre sig på, hvorved kaos 

giver mulighed for, at organisationen kan tilpasse sig en ukendt forandring og et ukendt miljø 

(Thiétart et al. 1995 p. 22). Kaosteorien antager, at udviklingen i miljøet ikke er forudsigelig, 

da interne forstyrrelser medfører, at der opstår flere måder at kunne agere på på baggrund af 

en forandring. Dette giver mulighed for at udforske anderledes måder udføre processer på. En 

eller flere af disse anderledes måder at udføre processer på kan ende med at blive den nye 

ligevægt for organisationen. Denne ligevægts karakteristika er umulige at forudsige, hvilket 

gør, at man bliver nødt til at skulle prøve sig frem. Det kan dermed ikke forudsiges, om en 

lille påvirkning vil medføre en lille eller stor forandring - på samme måde med følgerne af en 

stor påvirkning (Thiétart et al. 1995 p. 21). Kaosteorien fremlægger, at en organisation skal 

eksperimentere med måder at udføre processer på for at kunne overleve. Det ses ved, at 

eksperimentering med f.eks. ukendte sourcing strategier tillader opbygning en viden, som 

organisationen kan bruge, når forandringskræfterne bliver for stærke i forhold til 

organisationens modstand mod forandring (Thiétart et al. 1995 og Choi et al. 2001) .   

Kræfter, som styrker organisatorisk orden og stabilitet, bliver brugt til at lukke et system, som 

er for komplekst til at blive styret af de kognitive begrænsninger, som organisationens agenter 

har. Søgen efter orden er et forsøg på at isolere sig med sikkerhed og rationalitet. Orden kan 

dog også være forstyrrende, da orden kan lede organisationen til at opføre sig 

usammenhængende og have bureaukratisk stivhed (Choi et al. 2001 & Thiétart et al. 1995 

p.19 ).   
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10.3| Complex Adaptive System (CAS) 

Da der eksisterer forskellige opfattelser af, hvad et CAS bør indeholde (Wallis 2008), gøres 

det klart, at afhandlingen anvender Choi et al. (2001)’s definition af CAS, hvor: ”…”complex 

adaptive system” refers to a system that emerges over time into a coherent form, and adapts 

and organizes itself without any singular entity deliberately managing or controlling it.” 

(Choi et al. 2001 p. 352).  

Et CAS er bestående af et samspil i systemet mellem “internal mechanisms”, ”environment” 

og ”co-evolution”. Environment er det, som er udenfor CAS, men stadig har forbindelse til 

CAS. Området co-evolution ser på, hvordan CAS påvirkes, og skaber dermed environment, 

hvilket igen påvirker internal mechanisms, som er det organisation opererer ud fra. (Choi et 

al. 2001 p. 355-356). I kraft af disses løbende interaktioner påvirker de hinanden, hvorved 

selve CAS påvirkes, tilpasses og ændres automatisk. Figur 10 illustrerer dette samspil. I det 

følgende gennemgås, hvad disse tre hovedelementer indeholder. 

Figur 10 – Complex Adaptive System (CAS)  

 

Kilde: Choi et al. 2001 p. 353 

10.3.1|Internal mechanisms 

Internal mechanisms indeholder: agents, self organization and emergence, connectivity og 

dimensionality. Agents er enheder, typisk i form af individer, som varetager CAS. Derved 

menes, at agents typisk er de ansatte i organisationen. Agenternes formål i CAS er at besidde 

evnen til at kunne blande sig på en meningsfuld måde, når en event indtræffer. Self 

Organization er, at et CAS udvikler sig løbende og automatisk i samspil med agenternes 

enkelte handlinger. Connectivity er, at et CAS kan ses som en samling af agenter, der 
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forbindes via CAS. Hvis CAS ikke eksisterede, ville agenterne handle uafhængigt og i 

princippet som små selvstændige organisationer. Agenternes connectivity er også på et inter-

firm level niveau, hvor der er connectivity mellem agents i andre CAS. Dimensionality er 

graden af frihed for den enkelte agent inden for systemet til at agere på en selvstyrende måde. 

Graden af frihed/dimensionality reduceres eller øges ved brug af kontrol. En høj grad af 

dimensionality vil betyde meget lidt kontrol og derved medføre høj grad af kreativitet, mens 

lav grad af dimensionality vil medføre meget kontrol, hvorved kreativiteten mindskes. (Choi 

et al. 2001 p. 353-355).  

10.3.2|Environment 

Environment er agents og deres inter-connections uden for det givne CAS og indeholder: 

dynamism og rugged landscapes. Dynamism er, at et CAS er i konstant forandring, hvilket 

betyder at en ændring i CAS vil udløse forandringer i andre CAS, hvilket i sidste ende 

forårsager, at environmentet ændres. Rugged landscapes er, at der kan være situationer, hvor 

det optimale er svært at identificere. Dette skyldes, at der er fælles ude fra kommende 

påvirkninger, som kan sløre det mest optimale på langt sigt, og man er derved tvunget til at 

søge det nærmeste optimale for på længere sigt at finde det optimale. (Choi et al. 2001 p. 355) 

10.3.3|Co-evolution 

Co-evolution indeholder: quasi-equilibrium og state change, non-linear changes, og non-

random future. Quasi-equilibrium er en balance af graden af kaos og ligevægt, hvor det 

optimale er ligevægt. Store forandringer foretages først, når et system er på randen af kaos for 

igen at ende i en situation med ligevægt. Forandringerne foretages normalt i små steps af 

agents i systemet. State change er forandringer i fælles ting, som f.eks. det politiske eller den 

økonomiske situation. Non-linear changes er, at et komplekst system bliver påvirket af en 

række variable, hvoraf nogle er ukendte og derfor er non-linear. Forandringers påvirkninger 

er derfor vanskelige at forudsige, da de kan medføre store så vel som små resultater. Non-

random future er, at fremtiden ikke blot er tilfældig, da en retning for CAS kan bestemmes. 

En variabel, som til en vis grad kan forudsiges, er f.eks. de økonomiske konjunkturer (Choi et 

al. 2001 p. 356-357). 

10.4| Fastlæggelse af sourcing strategier i kaosteorien 

Kaosteorien fastlægger sourcing strategier på to niveauer, hvoraf det ene niveau er cyklisk, 

mens det andet er statisk i fastlæggelsen af sourcing strategier. Det ene niveau, det cykliske, 

fastlægger sourcing strategien ved at antage, at organisatorisk kaos gradvist øges på 
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bekostning af orden. Orden sikrer, at organisationen når sine organisatoriske mål, mens kaos 

sikrer, at organisationen kan lære og tilpasse sig forandringer. For at opnå orden skal sourcing 

strategien bibeholdes, som den er, via planlægning, strukturering og kontrol. For at opnå kaos 

i organisationen skal sourcing strategien være underlagt eksperimentering, hvorved der 

afprøves forskellige sourcing strategier. Det kunne eksempelvis være at outsource dele af 

produktionen for at opnå viden om outsourcingprocessen. I organisationer med kun in-house 

produktion vil mængden af kaos afhænge af, hvor stor en del af produktionen, der outsources, 

da dette betragtes som anderledes og afvigende aktivitet foretaget af organisationen. Hvis en 

organisation kun har in-house produktion via insourcing strategien, kan det derfor med 

rimelighed antages, at outsourcing strategien vil medføre højere grad af organisatorisk kaos, 

end offshoring strategien vil medføre, da denne stadig er in-house produktion. Det andet 

niveau, det statiske, fastlægger sourcing strategien efter, om der er tale om en kerneaktivitet 

eller ikke-kerneaktivitet. Kerneaktiviteters sourcing strategier bør være kendetegnet ved 

højere grad af stabilitet og mindre grad af kaos, således at kerneaktiviteterne når sine 

organisatoriske mål, hvorved sourcing strategien bør forblive, som den er i kerneaktiviteten, 

når der ikke er udpræget kaos heri. Ikke-kerneaktiviteter bør derimod være kendetegnet ved 

højere grad af kaos og mindre grad af stabilitet, da det er mindre vigtigt, at ikke-

kerneaktiviteterne når sine organisatoriske mål. Derimod er det vigtigere, at der heri opbygges 

viden, således at organisationens kerneaktiviteter kan drage nytte af ikke-kerneaktiviteters 

viden til at opnå fornyet organisatorisk stabilitet (Thiétart et al. 1995 p. 23). Ikke-

kerneaktiviteters sourcing strategier bør derfor være kendetegnet ved eksperimentering. 

Alle variable i forbindelse med fastlæggelse af sourcing strategier kan ikke forudsiges med 

sikkerhed, da CAS ikke kan styres, men automatisk tilpasses, hvorved fastlæggelsen af 

sourcing strategier gøres med en vis grad eksperimentering, hvor der søges det nærmeste 

optimum i organisationens CAS. Sourcing strategier fastlægges og tilpasses afhængigt af 

fremtidens relativt ukendte udfordringer. Eksempler på fremtidens relativt ukendte 

udfordringer kunne være den nylige uro i Kina, hvor ansatte går i strejke, da de mener, de får 

en for lav løn. Centralstyret i Beijing støtter ligeledes denne bevægelse
13

, som skaber 

forstyrrelser og pludseligt ændrede omkostningsvilkår for at have aktiviteter i Kina. Selv 

organisationer, som - endnu ikke direkte - er blevet berørt af dette, mærker disse 

                                                 

13 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/186196/kina_betal_en_ordentlig_loen.html 

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/186196/kina_betal_en_ordentlig_loen.html
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forstyrrelser
14

. Ligeledes oplevede Apples underleverandør Foxconn et højt antal selvmord på 

deres produktionsanlæg i Kina. Selvmordene fik mediernes bevågenhed, hvorved Foxconn nu 

søger at ændre deres sourcing strategi ved at producere i f.eks. Taiwan, Vietnam eller 

Indien
15

. Hvis informationer om disse hændelser præcist kunne forudsiges langt tidligere, kan 

det have haft betydning for organisationers fastlæggelse af sourcing strategien. En 

kaosteoretisk tolkning af hændelserne er, at organisationerne har søgt det nærmeste optimum i 

forhold til fastlæggelse af sourcing strategien, da fremtiden er præget af for mange 

usikkerhedsvariable til, at det er muligt at forudsige fremtidens ukendte udfordringer for 

sourcing strategien.  

Da kaosteorien fastlægger sourcing strategien ved at antage en gradvis udbredelse af kaos 

(cyklisk) og forskellige grader af organisatorisk orden og kaos afhængigt af, om der er tale om 

en kerneaktivitet eller ikke-kerneaktivitet (statisk), medfører det, at kaosteorien er en delvist 

cyklisk og delvist statisk teori til fastlæggelse af sourcing strategier. 

10.5| Diskussion – Kritik af kaosteorien 

Fundamentet for kaosteoriens nonlinear dynamic systems opstod som en forklaring på det, 

som tidligere fremstod som støj og uforklarlige hændelser (Thiétart et al. 1995). Dette 

bevirker, at uforklarlige hændelser kan henføres til kaosteorien, som potentielt kan blive lidt 

af en ”skraldespands” teori, hvor alt som ikke passer ind i andre teorier kan forsvares med, 

kaosteorien. Til en vis grad er dette også acceptabelt, så længe kaosteorien ikke anses som en 

sidste udvej til at forklare en given hændelse eller situation. Kaosteorien bør derved 

understøttes af andre teorier såsom transaktionsomkostningsteorien eller 

kernekompetenceteorien.  

10.6| Opsummering – Sourcing strategier i kaosteorien 

Orden sikrer, at organisationen når sine organisatoriske mål. Kaos sikrer, at organisationen 

opnår viden og kan tilpasse sig forandringer.  

 Orden er kun en midlertidig tilstand, da organisationer gradvist bevæger sig mod kaos. 

Sourcing strategier fastlægges ud fra, om der søges organisatorisk orden og kaos, hvorved: 

                                                 

14 http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/186193/maersk_og_danfoss_foelger_kinesisk_uro_taet.html  
15 http://www.appleinsider.com/articles/10/06/11/apple_manufacturer_foxconn_may_relocate_some_chinese_factories.html 

 

http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/186193/maersk_og_danfoss_foelger_kinesisk_uro_taet.html
http://www.appleinsider.com/articles/10/06/11/apple_manufacturer_foxconn_may_relocate_some_chinese_factories.html
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 Kerneaktiviteters sourcing strategier bør bibeholdes, som de er, indtil disse er på 

randen af kaos, hvorefter de tilpasses med viden fra ikke-kerneaktiviteters 

eksperimentering med sourcing strategier. 

 Ikke-kerneaktiviteters sourcing strategier bør anvendes til eksperimentering med 

sourcing strategier, således viden opnås om forskellige sourcing strategier, som kan 

bruges til at opnå stabilitet i kerneaktiviteternes sourcing strategier. 

11| Caseorganisationer 

I dette kapitel sammenholdes afhandlingens teori med empirien fra caseorganisationerne for at 

kunne analysere, hvordan caseorganisationerne fastlægger sourcing strategier. På baggrund af 

analysen findes ligheder i caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier. Slutteligt 

foretages en samlet analyse og vurdering af caseorganisationernes sourcing strategier i forhold 

til afhandlingens teorier.  

11.1| Teorivalg 

Kapitel 11 består af primære kilder i form af data fra semi-strukturerede interviews. Det 

kundskabsmæssige formål har karakter af at være diagnosticerende. Af videnskabeligt 

litteratur er anvendt Christiansen et al. (2009) og Schniederjans et al. (2004), hvis 

kundskabsmæssige formål er normativt. 

Begrundelsen for at anvende det diagnosticerende kundskabsmæssige formål er, at 

casestudierne har til formål at analysere, hvorfor caseorganisationernes sourcing strategier er, 

som de er. Analysen af empirien og afhandlingens teorier leder til at forstå, hvordan sourcing 

strategier fastlægges i caseorganisationerne. Samlet muliggør det en vurdering og diskussion 

af caseorganisationernes sourcing strategier. Christiansen et al. (2009) og Schniederjans et al. 

(2004) er inddraget pga. deres normative kundskabsmæssige formål. 

11.2| Caseorganisationer – introduktion 

Caseorganisation 1: Alu Technologies er specialist i forarbejdning og anvendelse af 

aluminium. 2009 regnskabet viser en omsætning på ca. 6,5 mio. kr., hvor 2008 omsætningen 

var på ca. 11,3 mio. kr. Alu Technologies’ organisatoriske størrelse i 2009 var i gennemsnit 

12 medarbejdere.  
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Caseorganisation 2: SystemTeknik beskæftiger sig med produktion og salg af elektriske 

kontrolsystemer. 2009 regnskabet viser en omsætning på ca. 70 mio. kr. SystemTekniks 

organisatoriske størrelse i 2009 var i gennemsnit 91 medarbejdere.  

11.3| Analyse – Caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier 

Caseorganisation 1: Alu Technologies har produktion in-house via ét produktionssted, 

hvorved sourcing strategien er insourcing strategien.  

Double Helix: Alu Technologies oplever nye udenlandske nichekonkurrenters pres, i form af 

disses fremskidt, både hvad angår investeringer, udvikling af kvalitet, innovation samt 

forståelse for produktkompleksitet. Med tiden vil det medføre, at de nye nichekonkurrenter vil 

kunne udføre de samme aktiviteter som Alu Technologies, men til en lavere pris, hvilket vil 

påvirke Alu Technologies’ industristruktur i retning mod øget outsourcing til 

nichekonkurrenterne. Offshoring strategien kan blive aktuel, da Alu Technologies ved brug af 

offshoring strategien imødegår nichekonkurrenternes pres ved at sænke sit 

omkostningsniveau. Alu Technologies er kendetegnet ved at være en lille organisation og har 

derfor styrken af bureaukratisk fleksibilitet til at tilpasse sig industriforandringer.  

Samlet fastsættes Double Helix til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af Alu Technologies 

sourcing strategi. 

PLC: Da Alu Technologies er en projektorienteret organisation, er projekternes levetid den 

tid, det tager at gennemføre projektet, som gennemløber introduktions-, vækst- og første del 

af modnings-stadiet. Stadierne produceres in-house, og ud over introduktionsstadiet, er 

stadierne karakteriseret ved omkostningsminimering. Når produktet er i modningsstadiet, 

ophører projektet med at eksistere, og knowhow opbygget holdes in-house til eventuelt senere 

brug. Projekter er derfor typisk ikke underlagt innovation for at gennemløbe PLC kurven igen 

og indeholder færre stadier i forhold til afhandlingens PLC teori.  

Samlet fastsættes PLC teorien til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af Alu Technologies’ 

sourcing strategi. 

Transaktionsomkostningsteori: Transaktionsomkostninger påføres kun i forhold til 

hierarkiet, da produktion foretages in-house. Transaktionsomkostninger opstår primært fra at 

sikre sig mod opportunistisk adfærd, når der gives tilbud. Knowhow omkring projektløsninger 

safeguardes, således at de ikke kan gives til konkurrenter uden økonomisk kompensation. 

Transaktionsomkostningerne fra transaktionsfrekvens og usikkerhed i projekter vurderes til at 
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være høje, hvorved hierarkiet bør stå for produktionen. Aktivspecificiteten vurderes som lav, 

da produktionsudstyr kan omstilles til at løse forskellige projekter uden værditab. Den lave 

aktivspecificitet medfører at markedet bør stå for produktionen. For at opnå de laveste 

samlede transaktionsomkostninger, bør produktion foretages in-house af hierarkiet, og 

dermed Alu Technologies. 

Derfor fastsættes transaktionsomkostningsteorien til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af 

Alu Technologies’ sourcing strategi.  

Kernekompetenceteori: Alu Technologies’ kernekompetencer; giver adgang til markeder, 

bidrager væsentligt til slutbrugerens opfattelse af slutproduktet og er svære for konkurrenterne 

at imitere. Alu Technologies differentierer og konkurrerer på knowhow, hvorved fokus er på 

udvikling og bibeholdelse af knowhow. Kernekompetencerne anvendes til at udvikle 

løsninger til eksterne industriorganisationer, hvor produktionen anses som en del af 

kernekompetencerne, hvilket gør at produktionen bør foretages in-house. 

Samlet fastsættes kernekompetenceteorien til i høj grad at påvirke fastlæggelsen af Alu 

Technologies’ sourcing strategi.  

Kaosteori: Det kan med rimelighed antages, at Alu Technologies opererer i et CAS, hvilket 

medfører at Alu Technologies tilpasser sig forandringer i sit CAS. Forandringerne er stigende 

ustabilitet ved in-house produktion, hvilket anses som en kerneaktivitet. Den stigende 

ustabilitet skyldes, at kunder søger en omkostningsminimering, som Alu Technologies 

realistisk set ikke kan realisere ved kun at have produktion i Danmark. Alu Technologies må 

derfor søge mod en ny form for stabilitet i kerneaktiviteterne ved at offshore produktion til et 

nærområde, f.eks. Tyskland eller Østeuropa, eller outsource produktion til nichekonkurrenter. 

En anden mulighed for at opnå organisatorisk stabilitet er ved, at Alu Technologies omstiller 

sig fra at være komponentleverandør til selv at producere egne slutprodukter og derved 

bevæge sig op i leverandør hierarkiet. På denne måde skabes en ny kerneaktivitet. 

Samlet fastsættes kaosteorien til i høj grad at påvirke fastlæggelsen af Alu Technologies’ 

sourcing strategi.  

Case organisation 2: SystemTeknik har produktion in-house via produktionssteder i Ålborg, 

Polen og Kina. Produktionen i Ålborg og Polen har til hensigt at dække det europæiske 

marked, mens den kinesiske produktion har til formål at dække SystemTekniks kunder i 

Fjernøsten. SystemTeknik anvender derfor insourcing og offshoring sourcing strategier. 
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Double Helix: SystemTekniks produktkompleksitet er lav, hvorved nichekonkurrenter let 

opstår. Nichekonkurrenterne opererer typisk i SystemTekniks marked via kunder, som typisk 

ikke ville anvende SystemTeknik. Nichekonkurrenterne har endnu ikke formået at få samme 

størrelse som SystemTeknik, hvorved nichekonkurrenterne mangler evnerne til at kunne løse 

større komplekse opgaver og være til stede på flere markeder. Antages det derimod, at 

SystemTeknik over tid vokser sig organisatorisk større, at nichekonkurrenterne opnår en vis 

størrelse, og at SystemTeknik gradvist bliver mere låst i et for integreret system via egne 

processer og produkter, kan det påvirke fastlæggelsen af SystemTekniks sourcing strategi i 

retning mod outsourcing af produktion. 

Samlet fastsættes Double Helix til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af SystemTekniks 

sourcing strategi. 

PLC: SystemTekniks løsninger er alle projektorienterede. Stadierne er kendetegnet ved, at 

introduktionsstadet søger problemløsning for herefter at igangsætte produktion, som konstant 

er underlagt omkostningsminimering. Projekter udsættes ikke for innovation for at genstarte 

PLC forløbet, men afsluttes, så snart en given ordre er tilendebragt. Sourcing strategien 

forbliver som in-house produktion under hele forløbet og indeholder færre stadier i forhold til 

afhandlingens PLC teori. 

Samlet fastsættes PLC teorien til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af SystemTekniks 

sourcing strategi. 

Transaktionsomkostningsteori: Transaktionsomkostninger påføres kun i forhold til 

hierarkiet, da produktion foretages in-house. Transaktionsomkostningerne som påføres i 

Ålborg og Polen vurderes til at være lave. De kinesiske transaktionsomkostninger adskiller 

sig ved, at elementet usikkerhed vurderes til at være højere, da graden af 

produktionsspecifikation skal være høj, for at produktionen kan udføres korrekt, hvilket 

skyldes kulturelle forskelle (Christiansen et al. 2009 p. 158). Da SystemTeknik opgaver er 

projektorienterede, antages størrelsen af transaktionsomkostningerne fra 

transaktionsfrekvensen at være høje, hvorved hierarkiet bør foretage produktionen in-house. 

Usikkerheden vurderes til at være højt, da markedets udvikling er meget usikker. Desuden 

opleves høj grad af forvrængning i kommunikationen mellem Ålborg og Kina, som er med til 

at øge transaktionsomkostningerne i elementet usikkerhed. Høj usikkerhed medfører, at 

hierarkiet bør foretage produktionen in-house. SystemTekniks produktionsfaciliteter er 

kendetegnet ved at have lav aktivspecificitet, da disse anvendes til alle projektordrer, uden der 
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påføres værditab. Den lave aktivspecificitet gør, at produktion bør outsources til markedet, 

men i SystemTekniks tilfælde er det hierarkiet, som foretager produktionen. Det findes 

efficient, da den lave aktivspecificitet er branchebetinget. For at opnå de laveste samlede 

transaktionsomkostninger bør produktion foretages in-house af hierarkiet og dermed af 

SystemTeknik. 

Samlet fastsættes transaktionsomkostningsteorien til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af 

SystemTekniks sourcing strategi.  

Kernekompetenceteori: SystemTekniks marked er et modent marked, hvor selve 

produktionsprocesserne ikke er kernekompetencen. Derimod er SystemTekniks 

kernekompetencer at udvikle produktløsninger, hvor kunderne er, hvorved 

kernekompetencerne; giver adgang til markeder, som ikke nødvendigvis er Skandinavien, 

men også Fjernøsten, og in-house produktion bidrager væsentligt til slutbrugerens opfattelse 

af slutproduktet. Produktionen er kendetegnet ved lav kompleksitet og er ikke svær for 

konkurrenterne at imitere.  

Samlet fastsættes kernekompetenceteorien til i mellemgrad at påvirke fastlæggelsen af 

SystemTekniks sourcing strategi. 

Kaosteori: Det kan med rimelighed antages, at SystemTeknik agerer i et CAS, hvor 

SystemTeknik tilpasser sig forandringer. Fremtiden i SystemTekniks industri er meget 

usikker pga. finanskrisen, hvorved alt over et år anses som for usikkert at planlægge efter, og 

der søges det nærmeste sikre optimum. Den lave produktkompleksitet gør desuden, at 

agenterne potentielt ville kunne starte konkurrerende organisationer op, hvilket tidligere er 

set. Agenternes adfærd anses derfor som komplekse og uforudsigelige. Disse faktorer 

påvirker i retning af organisatorisk ustabilitet i SystemTekniks kerneaktiviteter, hvorved der 

bør søges fornyet organisatorisk stabilitet. Dette kan opnås ved at offshore flere aktiviteter til 

SystemTekniks polske produktionsfaciliteter, hvorved SystemTeknik i Ålborg i stigende grad 

varetager projektstyring. Disse anderledes arbejdsopgaver kan derved medvirke til at skabe 

fornyet organisatorisk stabilitet.  

Samlet fastsættes kaosteorien til i høj grad at påvirke fastlæggelsen af SystemTekniks 

sourcing strategi.  
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11.4| Ligheder i caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier 

På basis af caseanalysen påvises her ligheder i fastlæggelsen af caseorganisationernes 

sourcing strategier, hvor det bør medtages, at: ”…, no cause in one organization can have a 

same effect in another organization.” (Thiétart et al. 1995 p. 27). Derfor vil en anden 

organisation inden for samme branche med samme fastlæggelse af sourcing strategien ikke 

nødvendigvis have samme effekt af sourcing strategien. Der søges derfor ikke at definere best 

practice, men derimod at påvise, hvordan caseorganisationerne fastlægger sourcing strategier. 

Ligheder i caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier fremvises i figur 11 på 

baggrund af Eisenhardts (1989) p. 540 metode om cross-case pattern analyse. Resultatet af 

cross-case pattern analysen inddrages til yderligere analyse og vurdering i kapitel 11. 

Figur 11 – Cross-case pattern analyse 

 

Kilde: Egen tilblivelse, på baggrund af afhandlingens teoriramme og caseanalyse  

11.5| Resultat af Caseanalyse 

Afhandlingens mål er at analysere, hvordan sourcing strategier fastlægges i afhandlingens 

caseorganisationer. Caseanalysen sker på to niveauer. Det første niveau analyserer, hvilke 

sourcing strategier
16

 caseorganisationerne anvender. Det andet niveau analyserer, hvordan 

                                                 

16 Ud fra følgende strategier: Outsourcing, insourcing, offshoring 
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caseorganisationerne fastlægger
17

 sourcing strategien i det første niveau. Resultatet af 

caseanalysen er svaret på, hvordan sourcing strategier fastlægges i caseorganisationerne. 

Herunder sammenfattes begge niveauers analyse. 

Caseorganisationerne Alu Technologies og SystemTeknik er projektorienterede 

produktionsorganisationer. Caseorganisationerne har produktion in-house, hvor Alu 

Technologies har ét produktionssted i Sydjylland, har SystemTeknik tre i hhv. Nordjylland, 

Polen og Kina. 

Det første niveau af caseanalysen er derfor kendetegnet ved, at caseorganisationernes 

sourcing strategier er insourcing strategien (Alu Technologies) samt insourcing og offshoring 

strategien (SystemTeknik). Outsourcing strategien anvendes ikke af caseorganisationerne.  

Det andet niveau af caseanalysen er kendetegnet ved, fastlæggelsen af Alu Technologies’ 

sourcing strategi er et resultat af at være påvirket i mellemgrad af: Double Helix, PLC teorien, 

transaktionsomkostningsteorien, og i høj grad af kernekompetenceteorien og kaosteorien. 

Fastlæggelsen af SystemTekniks sourcing strategi er et resultat af at være påvirket i 

mellemgrad af: Double Helix, PLC teorien, transaktionsomkostningsteorien, 

kernekompetenceteorien og i høj grad af kaosteorien. 

11.6| Vurdering og diskussion af caseorganisationernes sourcing strategier 

Analysen af caseorganisationernes fastlæggelse af sourcing strategier gør det muligt at 

foretage vurdering af caseorganisationernes sourcing strategier. 

Alu Technologies: Vurderingen af sourcing strategier ud fra de cykliske teorier til 

fastlæggelse af sourcing strategier (Double Helix og PLC teori) medfører, at Alu 

Technologies’ sourcing strategi bør følge et cyklisk hændelsesforløb, hvorved sourcing 

strategien bør overgå fra et stadie med in-house produktion til outsourcing af produktion. 

Hvornår outsourcing af produktion sker, afhænger af industriens clockspeed og produkternes 

standardiseringsgrad.   

Vurderingen af sourcing strategier ud fra de statiske teorier til fastlæggelse af sourcing 

strategier (Transaktionsomkostningsteorien og kernekompetenceteorien) medfører, at når 

Alu Technologies er en projektorienteret produktionsorganisation, betyder det, at 

                                                 

17 Ud fra følgende teorier: Double Helix, PLC teori, transaktionsomkostningsteori, kernekompetenceteori, samt kaosteori 
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transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvensen og usikkerhed taler for, at Alu 

Technologies bør have produktion in-house. Den lave aktivspecificitet taler derimod for, at 

produktionen outsources. Men outsourcing af produktion vil øge transaktionsomkostningerne 

fra transaktionsfrekvensen og usikkerhed. Derfor vurderer jeg, at Alu Technologies bør 

overveje at offshore produktionen til et nærområde, da det bør medføre lavere samlede 

transaktionsomkostninger.  

Jeg finder offshoring strategien efficient, da transaktionsomkostningerne fra 

transaktionsfrekvensen og usikkerhed gør, at in-house produktion er mest efficient. Den lave 

aktivspecificitet medfører, at produktion er standardiseret og er derfor uafhængig af 

lokaliteten og kan derfor offshores. Produktionen bør offshores til et nærområde, da det vil 

medføre, at der opnås lønomkostningsbesparelser (Christiansen et al. 2009 p. 157), den korte 

fysiske afstand gør, at logistiske omkostninger ikke øges væsentligt, mens den kulturelle 

afstand sikrer, at omkostningerne ved transaktioner ikke stiger væsentligt pga. nærheden i 

kulturerne (Christiansen et al. 2009 p. 158; Schniederjans et al. 2004 p. 978). Den politiske 

situation i EU-området er stabil, hvilket sikrer lave transaktionsomkostninger og få 

forstyrrelser i leverancer pga. politisk usikkerhed (Christiansen et al. 2009 p. 159; 

Schniederjans et al. 2004 p. 978). Kvalitet og pålidelighed fra offshore produktion må antages 

at kunne udvikles over tid til at have samme niveau som Alu Technologies’ nuværende niveau 

(Christiansen et al. 2009 p. 159). Kernekompetence teorien bestyrker yderligere, at Alu 

Technologies bør holde produktion in-house, da Alu Technologies anser produktionen som en 

del af organisationens kernekompetencer. Derfor bør Alu Technologies ikke outsource 

produktionen, men derimod offshore produktion for at sikre fokus og udvikling af Alu 

Technologies’ kernekompetencer. 

Vurderingen af sourcing strategier ud fra den delvist cykliske og delvist statiske teori til 

fastlæggelse af sourcing strategier (Kaosteorien) medfører, at Alu Technologies’ sourcing 

strategi i kerneaktiviteterne bør bibeholdes, som den er, for at have en vis grad af orden, så 

Alu Technologies kan nå sine organisatoriske mål. Ikke-kerneaktiviteterne derimod skal 

bruges til at eksperimentere med offshoring strategien, således at når kerneaktiviteterne 

oplever stigende grad af organisatorisk ustabilitet og kaos – når eksempelvis konkurrenterne i 

udlandet kan producere billigere og til samme kvalitet - kan kerneaktiviteterne drage nytte af 

viden om offshoring strategien til at opnå fremtidlig organisatorisk stabilitet.  
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SystemTeknik: Vurderingen af sourcing strategier ud af de cykliske teorier til fastlæggelse af 

sourcing strategier (Double Helix og PLC teori) medfører, at SystemTekniks sourcing 

strategi bør følge et cyklisk hændelsesforløb, hvorved sourcing strategien bør overgå fra et 

stadie med in-house produktion til outsourcing af produktion. Hvornår outsourcing af 

produktion sker, afhænger af industriens clockspeed og produkterne standardiseringsgrad.   

Vurderingen af sourcing strategier ud fra de statiske teorier til fastlæggelse af sourcing 

strategier (Transaktionsomkostningsteorien og kernekompetenceteorien) betyder, at når 

SystemTeknik, som Alu Technologies, er en projektorienteret produktionsorganisation, 

medfører det, at transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvensen og usikkerhed anses 

som høje, hvorved produktion bør foretages in-house. Den lave aktivspecificitet medfører, at 

produktion bør outsources, da det bedre muliggør at kunne aggregere ordrer og opnå 

economies of scale.  

Jeg vurderer, at SystemTekniks sourcing strategi bør fastlægges ved en øget grad af 

offshoring, ved at flere aktiviteter udføres i Polen. På denne måde opnås lavere samlede 

transaktionsomkostninger og lavere lønomkostninger (Christiansen et al. 2009 p. 157). 

Desuden medfører den relativt korte geografiske afstand og EU-medlemskabet, at en høj grad 

af responsivitet kan opretholdes til et relativt lavt omkostningsniveau. Den kulturelle afstand 

er desuden væsentlig mindre, end hvis produktion blev foretaget i f.eks. Fjernøsten 

(Christiansen et al. 2009 p. 158; Schniederjans et al. 2004 p. 978). Den politiske situation er 

stabil inden for EU-området, hvorved transaktionsomkostninger heraf må antages at være lave 

(Christiansen et al. 2009 p. 159; Schniederjans et al. 2004 p. 978). Udfordringen for 

SystemTeknik bliver at få den polske produktion op på samme kvalitets- og 

pålidelighedsniveau som i Ålborg (Christiansen et al. 2009 p. 159). Kernekompetenceteorien 

understøtter yderligere at holde produktion in-house, da SystemTeknik anser produktionen 

som en del af SystemTekniks kernekompetencer. SystemTekniks sourcing strategi vurderes 

derfor fastlagt ved, at Ålborg-afdelingens formål er innovation og projektledelse, mens Polen 

dækker det europæiske marked, og den kinesiske produktion dækker markeder i Fjernøsten. 

Vurderingen af sourcing strategier ud fra den delvist cykliske og delvist statiske teori til 

fastlæggelse af sourcing strategier (Kaosteorien) betyder, at SystemTekniks sourcing strategi 

i kerneaktiviteterne bør bibeholdes, som den er, for at have en vis grad af stabilitet og orden, 

for at SystemTeknik kan nå sine organisatoriske mål. Ikke-kerneaktiviteterne bør bruges til at 

eksperimentere med sourcing strategier som offshoring og outsourcing strategien. Dette 
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skyldes, at når kerneaktiviteterne oplever stigende grad af organisatorisk kaos fra f.eks. 

faldende konkurrenceevne i Ålborg eller stigende transaktionsomkostninger i Kina, drager 

kerneaktiviteterne nytte af viden fra ikke-kerneaktiviteters eksperimentering med andre 

sourcing strategier. 

12 Konklusion 

Konklusionen er sammensat af tre dele. En resumé-, vurderings- og perspektiveringsdel 

(Heldbjerg 2006 p. 15-16). Den første del, resuméet, rummer svarene på 

problemformuleringen via undersøgelsesspørgsmålene. Anden del af konklusionen er 

vurderingsdelen, som rummer en helhedsbetragtning over afhandlingen, hvor jeg vil komme 

ind på hensigtsmæssigheden af teorivalg og måder, hvorpå afhandlingen kunne være grebet 

anderledes an. Disse to dele har til formål at se tilbage på afhandlingen. Den sidste del har til 

formål at se fremad og rummer perspektiveringsdelen med mit syn på nye områder, som 

kunne være interessante at afdække. 

12.1| Konklusion – Besvarelse af undersøgelsesspørgsmål og 

hovedproblemstilling 

Baseret på analysen besvarer jeg problemformuleringen via undersøgelsesspørgsmålene og 

hovedproblemstillingen. Først besvares undersøgelsesspørgsmålene, hvorefter 

hovedproblemstilling besvares via afhandlingens samlede analyse og vurdering. 

12.1.1| Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra cykliske teorier til 

fastlæggelse af sourcing strategier? 

Double Helix fastlægger sourcing strategien afhængigt af industristrukturen, som anses for at 

være ustabil pga. forandringspres, hvorved sourcing strategier fastlægges cyklisk. 

Forandringspresset i industristrukturen medfører, at der enten er pres mod in-house 

produktion eller outsourcing af produktion. Ændring i industristrukturens fastlæggelse af 

sourcing strategierne sker, når industristrukturen har en tilstrækkelig høj grad af enten in-

house produktion eller outsourcing af produktion. 

Kræfterne, der presser mod outsourcing af produktion fra et stadie med in-house produktion, 

er: Pres fra nichekonkurrenter, høj grad af produktkompleksitet og infleksibel bureaukratisk 

struktur. 
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Kræfterne, der presser mod in-house produktion fra et stadie med outsourcing af produktion, 

er: Pres fra teknologisk innovation, øget leverandørmagt, innovation mod lukkede integrerede 

systemer / arkitekturer. 

PLC teorien fastlægger sourcing strategien afhængigt af stadiet i et produkts livscyklus, 

hvorved sourcing strategien fastlægges cyklisk, som produktet standardiseres, modnes og 

gennemløber stadierne i PLC kurven.  

På baggrund af min analyse mener jeg, at sourcing strategierne i PLC teorien bør fastlægges 

således: I introduktionsstadiet bør produktion foretages in-house, da fokus er på udvikling, 

test og standardisering. Ved overgangen fra vækststadiet til modenhedsstadiet igangsættes 

outsourcing af produktion, da fokus er på omkostningsminimering. I nedgangsstadiet 

anvendes kombinations sourcing strategier, hvori der produceres in-house såvel som via 

ekstern produktion. Det sker, da fokus i nedgangsstadiet er at have en vis grad af insourcing af 

produktion, således at produktinnovation kan foretages, og produktet kan ”gå tilbage” i 

stadierne i PLC teorien. Hvor langt tilbage afhænger af graden af produktinnovation. 

Derudover bevares en vis grad af ekstern produktion for at kunne udnytte economies of scale, 

da produktet stadig efterspørges.  

Samlet medfører det, at Double Helix og PLC teorien fastlægger sourcing strategier cyklisk, 

hhv. pga. enten forandringer i industristrukturen eller produktstandardiseringsgrad.  

12.1.2| Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra statiske teorier til 

fastlæggelse af sourcing strategier? 

Transaktionsomkostningsteorien fastlægger sourcing strategier på baggrund af, hvor de 

laveste samlede transaktionsomkostninger er at finde. Omkostninger fra transaktioner 

stammer fra agenters begrænsede rationalitet og potentielle opportunistiske adfærd. Det 

medfører, at transaktioner påføres omkostninger fra transaktionsfrekvens, usikkerhed samt 

aktivspecificitet. Når disse er høje, bør produktion foretages in-house af hierarkiet via 

insourcing og/eller offshoring strategien. Er transaktionsomkostningerne derimod lave, bør 

produktion outsources til markedet via outsourcing strategien.  

Kernekompetenceteorien fastlægger sourcing strategier som følge af organisationens 

identificering af kernekompetencer. Dette for at sikre fokus og udvikling af 

kernekompetencerne, således at de i samspil med hinanden gør det muligt for organisationen 

at vinde sit marked.Sourcing strategier fastlægges ved, at alle aktiviteter, som ikke er 
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identificeret som kernekompetence eller støtte funktioner hertil, bør outsources til andre 

organisationer, der har disse aktiviteter som kernekompetence, da det muliggør fokus og 

udvikling af organisationens kernekompetencer. Aktiviteter, som er kernekompetencer eller 

støttefunktioner hertil, produceres in-house via insouricng og/eller offshoring.  

Samlet medfører det, at transaktionsomkostningsteorien og kernekompetenceteorien anser 

fastlæggelsen af sourcing strategier som statiske, hhv. pga. enten størrelsen af 

transaktionsomkostninger eller identifikationen af organisationens kernekompetencer. 

12.1.3| Hvordan fastlægges sourcing strategier ud fra delvist cykliske og delvist 

statiske teorier til fastlæggelse af sourcing strategier? 

Kaosteorien fastlægger sourcing strategier på to niveauer. Det ene niveau, det cykliske, søger 

at opnå organisatorisk orden, da det antages, at organisationer gradvist bevæger sig mod øget 

organisatorisk kaos. Orden sikrer, at organisationen når sine organisatoriske mål. 

Organisatorisk orden i sourcing strategierne opnås ved at bibeholde sourcing strategien, som 

den er. Der søges desuden at bevare en vis grad af kaos, da det muliggør, at organisationen 

kan lære og tilpasse sig forandringer i organisationens omgivelser. Organisatorisk kaos i 

sourcing strategierne opnås ved at eksperimentere med sourcing strategier. Organisationer, 

der kun har organisatorisk orden, vil forekomme låste og ude af stand til at kunne tilpasse sig, 

hvorimod organisationer, der kun har organisatorisk kaos, vil være ude af stand til at nå sine 

organisatoriske mål. Derfor bør søges en balance mellem orden og kaos, da begge dele bør 

være til stede i organisationer.  

Det andet niveau, det statiske, fastlægger sourcing strategier på baggrund af, om der er tale 

om kerneaktiviteter eller ikke-kerneaktiviteter. Kerneaktiviteter bør have høj grad af orden og 

bør derfor bibeholde deres sourcing strategi, indtil kerneaktiviteten oplever høj grad af kaos. 

Herefter søges ny orden via viden fra ikke-kerneaktiviteters sourcing strategier. Ikke-

kerneaktiviteters sourcing strategier bruges til at eksperimentere med for at opnå viden om 

sourcing strategier.  

12.1.4| Hvordan fastlægger caseorganisationerne sourcing strategier? 

Caseanalysens resultat er, at begge caseorganisationers sourcing strategi er at producere in-

house: Alu Technologies med insourcing strategien via et produktionssted i Sydjylland og 

SystemTeknik med insourcing og offshoring strategien ved at have produktion i Ålborg, 

Polen og Kina. Desuden ses ligheder i sourcing strategien ved, at caseorganisationerne ikke 
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anvender outsourcing strategien. I det efterfølgende analyseres, hvordan teorierne har påvirket 

fastlæggelsen af sourcing strategierne.   

De cykliske teorier, hhv. Double Helix og PLC teorien, påvirker fastlæggelsen af 

caseorganisationernes sourcing strategier i mellemgrad. Double Helix påvirker fastlæggelsen 

af sourcing strategierne ved, at caseorganisationernes industristrukturer går i retningen mod 

øget outsourcing af produktion fra en industristruktur med in-house produktion. PLC teorien 

påvirker fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier ved, at produktionen 

foretages in-house i introduktions-, vækst- og modningsstadiet, hvor der søges 

omkostningsminimering under hele forløbet. Da caseorganisationerne er projektorienterede 

produktionsorganisationer, udsættes produkterne ikke for produktinnovation og når derved 

ikke i nedgangsfasen. Caseorganisationernes PLC forløb er derved anderledes end PLC 

teorien. 

Transaktionsomkostningsteorien påvirker fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing 

strategier i mellemgrad. Dog med forskelligt fokus: Alu Technologies’ fokus er på 

safeguarding af kontrakter med kunderne, hvorimod SystemTekniks fokus er på usikkerhed 

og transaktionsfrekvens. Forskelligt fokus i transaktionsomkostningsteorien har alligevel 

medført, at sourcing strategien fastlægges ved, at hierarkiet producerer in-house.  

Kernekompetenceteorien påvirker fastlæggelsen af Alu Technologies’ sourcing strategi i høj 

grad. Hvor SystemTekniks sourcing strategi påvirkes i mellemgrad. Alu Technologies’ 

sourcing strategi fokuserer på bevarelse og videreudvikling af kernekompetencerne. 

SystemTekniks sourcing strategi fokuserer derimod på at have adgang til markeder og 

maksimere slutbrugerens opfattelse af slutproduktet via SystemTekniks kompetencer og 

geografiske produktionslokaliteter. Forskelligt fokus inden for kernekompetenceteorien har 

alligevel medført, at sourcing strategien fastlægges som in-house produktion via insourcing 

og/eller offshoring strategien, da produktion anses som en kernekompetence. 

Kaosteorien påvirker fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier i høj grad. 

Sourcing strategierne i caseorganisationernes kerneaktiviteter fastlægges ved en søgen efter 

organisatorisk orden, hvorved sourcing strategierne forbliver, som de er, for at opretholde 

orden til, at caseorganisationernes kerneaktiviteter kan nå deres organisatoriske mål. 

Caseorganisationerne oplever endnu ikke en høj grad af organisatorisk kaos i 

kerneaktiviteterne, hvilket taler for, at kerneaktiviteternes sourcing strategier forbliver, som de 

er. Over tid vil caseorganisationerne opleve stigende kaos - Alu Technologies fra 
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nichekonkurrenterne og SystemTeknik fra et stærkt usikkert marked, som vil påvirke 

kerneaktiviteternes sourcing strategi. Det medfører, at viden fra eksperimentering med ikke-

kerneaktiviteters sourcing strategier forekommer nødvendige for at genskabe organisatorisk 

stabilitet i sourcing strategierne. Hvordan og i hvilken grad caseorganisationerne vælger at 

foretage eksperimentering med ikke-kerneaktiviteters sourcing strategier er usikkert, da det vil 

afhænge af forandringerne i caseorganisationernes omgivelser samt af hvilke ikke-

kerneaktiviteters sourcing strategier, der eksperimenteres med. SystemTekniks offshoring 

strategi er en måde at eksperimentere med sourcing strategier for at opnå organisatorisk 

stabilitet i kerneaktiviteterne, da der blev oprettet produktion uden for Danmark for at øge 

SystemTekniks konkurrenceevne. Den fremtidige søgen efter orden kan påvirke fastlæggelsen 

af caseorganisationernes sourcing strategier i potentielt forskellige retninger. Samlet set 

påvirker kaosteorien fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier ved at have 

produktion in-house. 

12.2| Hovedproblemstilling - Hvordan fastlægges sourcing strategier i 

afhandlingens caseorganisationer? 

I afhandlingens første niveau analyseres sourcing strategierne: In-house produktion via 

insourcing og offshoring strategi og ekstern produktion via outsourcing strategien.  

I afhandlingens andet niveau analyseres, hvordan følgende teorier: Double helix, PLC teorien, 

transaktionsomkostningsteorien, kernekompetenceteorien samt kaosteorien fastlægger 

sourcing strategierne fra afhandlingens første niveau. 

I afhandlingens tredje niveau analyseres, hvordan caseorganisationerne fastlægger sourcing 

strategier på baggrund af afhandlingens første og andet niveau. Analysen i det tredje niveau 

gør det muligt at vurdere caseorganisationernes sourcing strategier og komme med 

forbedringsforslag. 

12.2.1| Sourcing strategier 

Ekstern produktion er outsourcing strategien, hvor aktiviteter, som tidligere blev foretaget 

internt i organisationen, overledes til eksterne organisationer, som derefter udfører den 

outsourcede aktivitet. 

In-house produktion er insourcing og/eller offshoring strategien. Insourcing strategien er 

både det at hjemtage tidligere outsourcet produktion såvel som at fravælge outsourcing 

strategien, hvorved produktionen udføres in-house. Offshoring strategien er, når in-house 
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produktionsaktiviteter flyttes til et andet land end der, hvor organisationen i forvejen har 

produktionsfaciliteter, som organisationen minimum ejer 10% af. 

12.2.2| Teorier til fastlæggelse af sourcing strategier 

Double Helix fastlægger sourcing strategier som følge af industristrukturen, som antages at 

være ustabil og følge et cyklisk hændelsesforløb. Forandringskræfterne gør, at 

industristrukturens sourcing strategier enten bevæger sig mod in-house produktion eller 

outsourcing af produktion. Forandringskræfterne er oftest stærkest, når industristrukturen i 

tilstrækkelig høj grad er kendetegnet ved in-house produktion eller outsourcing af produktion, 

hvorved de cykliske forandringskræfter er styrende for fastlæggelsen af sourcing strategien i 

Double Helix. 

PLC teorien fastlægger sourcing strategien som følge af, i hvilket stadie et produkt er i sin 

livscyklus, som opdeles i fire faser: Introduktionsstadiet, vækststadiet, modningsstadiet samt 

nedgangsstadiet. Denne afhandling anvender tre sourcing strategier til de førnævnte fire faser. 

I introduktionsstadiet fastlægges sourcing strategien med in-house produktion, da produktet 

udvikles, testes og standardiseres. Efterfølgende bevæger produktet sig over i et stadie, hvor 

omkostningsminimering er i fokus, hvorved sourcing strategien bør være outsourcing af 

produktion for at kunne aggregere ordre og opnå economies of scale. Slutteligt i 

nedgangsstadiet foretages produktinnovation for at kunne gennemløbe førnævnte stadier igen. 

Sourcing strategien bør her fastlægges ved kombinations sourcing strategier, hvor der både 

produceres in-house for at kunne foretage produktinnovation, men også eksternt via 

outsourcing strategi for at opretholde economies of scale. 

PLC teorien fastlægger sourcing strategier ved at antage et cyklisk hændelsesforløb, 

afhængigt af i hvilket stadie, produktet befinder sig i, som derved er styrende for den cykliske 

fastlæggelse af sourcing strategien. 

Transaktionsomkostningsteorien fastlægger sourcing strategien som følge af, hvor de 

laveste samlede transaktionsomkostninger er at finde, hvilket medfører et statisk styrende 

hændelsesforløb ved fastlæggelsen af sourcing strategier. Transaktionsomkostninger opstår 

fra agenters begrænsede rationalitet og potentielle opportunistiske adfærd, hvilket leder til 

transaktionsomkostninger fra: Transaktionsfrekvens, usikkerhed og aktivspecificitet. Er disse 

høje, bør produktion foretages in-house af hierarkiet via insourcing og/eller offshoring 

strategien. Er omkostningerne ved transaktioner derimod lave, bør produktion outsources til 

markedet via outsourcing strategien.   
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Kernekompetenceteorien fastlægger sourcing strategien som følge af identificering af 

organisationens kernekompetencer, hvilket medfører et statisk styrende hændelsesforløb ved 

fastlæggelsen af sourcing strategier. Sourcing strategien fastlægges ved, at kernekompetencer 

eller støttefunktioner hertil produceres in-house via insourcing og/eller offshoring strategien. 

Aktiviteter, som ikke er kernekompetencer eller støttefunktioner hertil, outsources til andre 

organisationer, der har disse aktiviteter som kernekompetencer, for at sikre fokus og udvikling 

af kernekompetencerne. 

Kaosteorien fastlægger sourcing strategien på to niveauer. På det ene niveau, det cykliske, 

søges der at finde en balance mellem organisatorisk orden og kaos i sourcing strategien, da 

kaos gradvist øges. Orden sikrer, at organisationen når sine organisatoriske mål, hvorimod 

kaos sikrer, at organisationen kan forandre og tilpasse sig fremtidens udfordringer. Orden 

opnås ved at bibeholde sourcing strategien, som den er. Kaos derimod opnås ved at 

eksperimentere med sourcing strategier, således at der opnås viden om sourcing strategier, 

som kan være midlet til at skabe fornyet organisatorisk orden. 

Det andet niveau, det statiske, fastlægger sourcing strategien ved at antage, at kerneaktiviteter 

bør have en høj grad af orden og lille grad af kaos, hvormed sourcing strategien bør forblive, 

som den er, indtil kerneaktiviteten oplever organisatorisk kaos, for at sikre, at kerneaktiviteten 

når sine organisatoriske mål. Ikke-kerneaktiviteterne derimod bør have en højere grad af kaos 

og mindre grad af orden, da ikke-kerneaktiviteten bør anvendes til eksperimentering med 

sourcing strategier for at opnå viden herom, som kerneaktiviteten kan drage nytte af, når 

denne oplever organisatorisk kaos. Ikke-kerneaktiviteter sikrer derfor orden i 

kerneaktiviteterne via eksperimentering med sourcing strategier.  

12.2.3| Fastlæggelsen af caseorganisationernes sourcing strategier 

Alu Technologies’ sourcing strategi er insourcing strategien, idet de har produktion in-house 

ét sted. Insourcing strategien er fastlagt som et resultat af at være påvirket i mellemgrad af: 

Double Helix, PLC teorien og transaktionsomkostningsteorien, og i høj grad af: 

Kernekompetenceteorien og kaosteorien. SystemTeknik har ligeledes in-house produktion, 

men anvender flere produktionssteder placeret i Ålborg, Polen og Kina, hvorved sourcing 

strategien er insourcing og offshoring strategien. Fastlæggelsen af sourcing strategien er et 

resultat af at være påvirket i mellemgrad af: Double Helix, PLC teorien, 

transaktionsomkostningsteorien og kernekompetenceteorien, og i høj grad af: Kaosteorien.  
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Sourcing strategierne er derfor fastlagt som et resultat af at være påvirket i forskellig grad af 

afhandlingens teorier, selvom begge caseorganisationer er projektorienterede 

produktionsorganisationer. Det kan skyldes, at caseorganisationerne ikke er i samme branche 

og er af forskellig størrelse. Selvom teorierne har påvirket fastlæggelsen af 

caseorganisationernes sourcing strategier i forskelligt omfang, har det alligevel ledt til, at 

sourcing strategierne er fastlagt ved at have produktion in-house via enten insourcing og/eller 

offshoring strategien. 

Vurdering af caseorganisationernes sourcing strategier: Alu Technologies: Double Helix’ 

industristrukturelle forandringskræfter påvirker fastlæggelsen af Alu Technologies’ sourcing 

strategi i retning mod øget fremtidig outsourcing af produktion. Det sker som følge af nye 

nichekonkurrenters pres med lavere omkostningsstruktur. For at imødegå presset bør Alu 

Technologies, fastlægge sourcing strategien ved enten at outsource produktion og bevæge sig 

op i leverandør hierarkiet, eller foretage offshoring af produktion for at opnå samme 

omkostningsstruktur som nichekonkurrenterne. PLC teoriens fastlæggelse af både Alu 

Technologies og SystemTekniks sourcing strategi ville medføre cykliske sourcing strategier, 

afhængigt af produktets placering på PLC kurven. Men da Alu Technologies og 

SystemTeknik begge er projektorienterede produktionsorganisationer, medfører det, at 

sourcing strategien fastlægges i introduktions-, vækst-, og modningsstadiet med in-house 

produktion, da der under projektets levetid søges omkostningsminimering. Nedgangsstadiet 

forekommer ikke. 

Ifølge Transaktionsomkostningsteorien vurderes transaktionsomkostninger fra 

transaktionsfrekvens og usikkerhed, som høje for Alu Technologies, da organisationen er en 

projektorienteret produktionsorganisation. De høje transaktionsomkostninger fra 

transaktionsfrekvens og usikkerhed medfører, at produktion bør foretages in-house af 

hierarkiet. Den lave aktivspecificitet medfører derimod, at produktionen bør outsources til 

markedet. Outsourcing af produktion til markedet vil medføre stigende 

transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvens og usikkerhed, hvorved jeg vurderer, 

offshoring strategien forekommer efficient, hvor en del af produktionen offshores til et 

nærområde. Det begrundes med, at produktion foretages in-house af hierarkiet, hvorved 

transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvens og usikkerhed bør forblive lave. Desuden 

medfører den lave aktivspecificitet, at produktionsfaciliteterne er standardiseret. Samlet bør 

det medføre lavere transaktionsomkostninger at fastlægge sourcing strategien ved at offshore 

produktion til et nærområde. Kernekompetenceteorien understøtter, at produktion bør 



 

 

79 

foretages in-house, da Alu Technologies anser produktion som en af sine kernekompetencer. 

Ved in-house produktion sikrer Alu Technologies fokus og udvikling på sine 

kernekompetencer.  

Alu Technologies bør, ifølge kaosteorien, søge orden i kerneaktiviteternes sourcing strategier 

for at kunne nå sine organisatoriske mål. Dette medfører, at kerneaktiviteternes sourcing 

strategi fastlægges ved at forblive, som de i forvejen er, for ikke at skabe for meget 

organisatorisk kaos. Men da organisatorisk kaos medfører, at Alu Technologies opnår viden 

om nye måder at agere på for deraf kunne tilpasse sig forandringer i omgivelserne, bør ikke-

kerneaktiviteternes sourcing strategier være præget af højere grad af organisatorisk kaos end 

kerneaktiviteterne. Organisatorisk kaos opnås ved at eksperimentere med sourcing strategien i 

ikke-kerneaktiviteter, hvor ikke-kerneaktiviteterne enten outsources eller offshores, for på den 

måde at opnå viden omkring disse sourcing strategier. Det sker for - hvis Alu Technologies’ 

kerneaktiviteter oplever stigende organisatorisk kaos - at kunne anvende viden om andre 

sourcing strategier til at opnå fornyet organisatorisk orden i kerneaktiviteterne. Det må 

antages at outsourcing og dermed ekstern produktion medfører højere grad af kaos end 

offshoring og dermed in-house produktion. Offshoring strategien er derfor at foretrække, da 

en meget høj grad af organisatorisk kaos ej heller er målet. Derfor fastlægger kaosteorien Alu 

Technologies’ sourcing strategi, ved at kerneaktiviteter bør forblive produceret in-house via 

insourcing strategien, hvorimod ikke-kerneaktiviteter bør offshores for at opnå viden herom.  

SystemTeknik: Double Helix’ industristrukturelle forandringer påvirker fastlæggelsen af 

SystemTekniks sourcing strategi i retning mod øget outsourcing af produktion. Det sker som 

følge af, at produktkompleksiteten er lav, og at produktionen ikke er knowhow-intensiv, 

hvorved konkurrenter let opstår. For at imødegå presset mod outsourcing af produktion, bør 

SystemTeknik komme de nye små danske nichekonkurrenter i forkøbet ved at offshore 

yderligere produktion til Polen, hvorved SystemTeknik opnår en lavere omkostningsstruktur, 

end hvad de nye små danske nichekonkurrenter kan opnå givet det danske 

omkostningsniveau, hvorved SystemTeknik opnår en konkurrencemæssig fordel.  

Ifølge Transaktionsomkostningsteorien vurderes transaktionsomkostninger fra 

transaktionsfrekvens og usikkerhed som høje for SystemTeknik. Det er de af selvsamme årsag 

som ved Alu Technologies; at organisationerne er projektorienterede 

produktionsorganisationer. De høje transaktionsomkostninger fra transaktionsfrekvens og 

usikkerhed medfører, at produktionen bør foretages in-house af hierarkiet. Den lave 
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aktivspecificitet medfører derimod, at produktionen bør outsources til markedet. Outsourcing 

af produktion til markedet vil medføre stigende transaktionsomkostninger fra 

transaktionsfrekvens og usikkerhed, hvorved jeg vurderer, at produktion i højere grad bør 

flyttes til de polske produktionsfaciliteter pga. dennes geografiske og kulturelle nærhed, 

hvorved der opnås lavere samlede transaktionsomkostninger. Begrundelsen herfor er, at 

produktion foretages in-house af hierarkiet, hvorved transaktionsomkostninger fra 

transaktionsfrekvens og usikkerhed bør forblive lave. Desuden medfører den lave 

aktivspecificitet, at produktionsfaciliteterne er standardiseret. Samlet bør det medføre lavere 

transaktionsomkostninger at fastlægge sourcing strategien via offshoring ved at flytte en 

højere grad af produktionen til Polen. Kernekompetenceteorien understøtter at producere in-

house, da SystemTeknik anser produktion som en af sine kernekompetencer. Ved at holde 

produktion in-house, sikrer SystemTeknik fokus og udvikling af sine kernekompetencer.  

SystemTekniks sourcing strategi bør, ifølge kaosteorien, fastlægges ved, at kerneaktiviteterne 

bør søge orden, hvorved sourcing strategien i kerneaktiviteterne bør forblive, som den er i 

form af insourcing og offshoring strategien. Ikke-kerneaktiviteter derimod bør søge en højere 

grad af organisatorisk kaos, hvorved sourcing strategien heri fastlægges ved brug af både 

offshoring og outsourcing strategien og dermed både in-house og ekstern produktion. Det bør 

ske, da europæisk produktion i ikke-kerneaktiviteter i stigende grad bør flyttes til den polske 

afdeling for at få fuld effekt af offshoring strategien. Derudover bør dele af SystemTekniks 

ikke-kerneaktiviteter eksperimenteres med at blive outsourcet for at opnå viden herom i form 

af potentielle fordele og udfordringer, outsourcing strategien medfører. Når SystemTekniks 

kerneaktiviteter oplever stigende organisatorisk kaos, kan SystemTeknik derved anvende 

viden om outsourcing strategien til at opnå fornyet organisatorisk orden i kerneaktiviteterne, 

som sikrer, at SystemTeknik når sine organisatoriske mål. Derfor vurderes SystemTekniks 

sourcing strategi, til at blive fastlagt ved, at kerneaktiviteterne bør forblive produceret in-

house via insourcing og offshoring strategien, hvorimod ikke-kerneaktiviteter i stigende grad 

bør offshores til Polen og til en vis grad outsources for at opnå viden herom.  

Alu Technologies’ insourcing strategi er fastlagt som et resultat af at være påvirket i 

mellemgrad af: Double Helix, PLC teorien og transaktionsomkostningsteorien, og i høj grad 

af: Kernekompetenceteorien og kaosteorien. 
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SystemTekniks insourcing og offshoring strategi er fastlagt som et resultat af at være 

påvirket i mellemgrad af: Double Helix, PLC teorien, transaktionsomkostningsteorien og 

kernekompetenceteorien, og i høj grad af: Kaosteorien 

Den samlede analyse og vurdering af Alu Technologies’ og SystemTekniks sourcing 

strategier, i forhold til afhandlingens teorier, medfører, at Alu Technologies bør oprette 

offshoring af produktion i et nærområde, mens SystemTeknik bør flytte flere aktiviteter til 

deres polske produktionsfaciliteter og overveje at eksperimentere med outsourcing strategien i 

visse dele af organisationens ikke-kerneaktiviteter.  

Resultatet af analysen og vurderingen af caseorganisationernes sourcing strategier bør 

teoretisk set forbedre caseorganisationernes sourcing strategier.  

12.3| Vurdering 

Jeg mener, at jeg, inden for de givne rammer, har løst afhandlingen tilfredsstillende ved at 

teoriarbejdet, analysen, vurderingen samt casestudierne har besvaret problemformuleringen, 

hovedproblemstillingen samt undersøgelsesspørgsmålene.  

I løbet af processen med at skrive afhandlingen har jeg via researchfasen, både før og mens 

afhandlingen blev skrevet, fundet nyt og potentielt interessant videnskabelig litteratur, som 

jeg har måttet udelade. Jeg mener dog ikke, det har svækket afhandlingen, da et bredere 

teoretisk fokus utvivlsomt ville have svækket afhandlingens fokus og dybde. For at bibeholde 

en rød tråd i afhandlingen og være konsekvent med denne, er elementer udeladt, hvorved de 

teorier, der er medtaget, er medtaget efter grundig overvejelse i forhold til, hvad de kunne 

erstattes med, for at opnå mindst samme eller højere teoriniveau. Derfor skal det medtages, at 

teorier bevidst er vurderet til at være relevante for besvarelsen af afhandlingens 

problemformulering. 

12.4| Perspektivering 

I mit arbejde med kandidatafhandlingen er min viden om sourcing strategier og fastlæggelser 

heraf forøget. Det har ligeledes fået mig til at indse, hvor omfangsrigt sourcing strategi emnet 

er, og på samme tid gjort det klart for mig, hvilke andre områder der kunne være interessante 

at afdække i forbindelse med, hvordan sourcing strategier fastlægges.  

Hele emnet omkring governance og management af forsyningskæden kunne være meget 

interessant at afdække i forhold til, hvorledes det påvirker fastlæggelsen af sourcing strategier. 
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Det kunne tænkes, at fastlæggelsen af sourcing strategier blev påvirket af, at organisationen 

ville have fuld kontrol over dennes forsyningskæde og med kontrolargumentet valgte at have 

produktion in-house, selvom dette måske ville være dyrere på kort sigt. Desuden ville det 

være interessant at afdække, hvordan Corporate Social Responsibility (CSR) påvirker 

fastlæggelsen af sourcing strategier. CSR kan bruges som styringsmiddel til den del af 

forsyningskæden, som organisationen ikke har direkte kontrol over (Garriga et al. 2004). 

Derved kan det tænktes, at CSR virker mest interessant for organisationer, som har outsourcet 

produktion, da CSR anvendes til at minimere usikkerhed.  

Elementet netværksledelse, og deraf afledt netværksteori (Thorelli 1986), er desuden et 

interessant emne at afdække i forbindelse med fastlæggelsen af sourcing strategier, da det kan 

tænkes, at aktiviteter som kan produceres billigere in-house alligevel outsources for at bevare 

en strategisk relation til en given part, som organisationen har andre aktiviteter med, eller 

hvor relationen i sig selv anses som strategisk vigtig (Gulati et al. 2000), og derved påvirker 

fastlæggelsen af sourcing strategien. 

Et større antal af og mere forskelligartede cases ville desuden kunne belyse fastlæggelsen af 

sourcing strategier på nye måder, som kunne være interessante at afdække. F.eks. i forhold til 

om organisationens størrelse og geografiske placering har betydning for fastlæggelsen af 

sourcing strategien. 
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Bilag 1 – Oplæg til interview af case organisationer 

Nedenfor er oplægget som er sendt til case organisationer forud for mødet. Oplægget er minimum 

sendt til modtager via mail 4 dage forud for selve mødet. Filen er sendt i PDF format, for at sikre at 

læseren ikke har kompatibilitetsproblemer.  

Målet med kandidatafhandlingen 

Målet med kandidatafhandlingen er at belyse, hvilke årsager der medfører ændringer af sourcing 

strategi i forhold til valget mellem outsourcing, insourcing samt offshoring. I afhandlingen gøres 

dette ved at dekonstruere og analysere en række teorier omkring valget af sourcing strategi. Dernæst 

undersøges det, hvordan og hvorvidt den anvendte teori anvendes i praksis. Slutresultatet vil derved 

munde ud i en analyse af hvilke årsager der medfører ændringer i sourcing strategien.  

Der søges ikke at finde en universal løsning på optimal sourcing strategi, men derimod ses der på 

hvorledes case organisationer har ageret i forhold til teorien, for dermed at belyse hvordan 

forbedringer kunne foretages, igennem en øget forståelse for årsagerne der påvirker ændringer af 

sourcing strategien. 

Begrebsdefinition  

Definitionen på sourcing strategi i denne afhandling er derved hvorvidt der besluttes at foretage 

outsourcing, insourcing eller offshoring, hvorved sourcing strategi overordnet set, ses som værende 

beslutningsprocessen omkring hvorvidt produktion skal foretages inhouse (via insourcing eller 

offshoring) eller outhouse (via outsourcing).  

Slutteligt bør det gøres klart at en insourcing strategi ikke kun referere til at hjemtage produktion. 

Insourcing strategi kan både være beslutningen om hjemtagning af produktion, samt beslutning om 

at bibeholde produktion inhouse. Insourcing strategi er derved både at have al produktion inhouse, 

såvel som processen med at hjemtage produktion, som tidligere har været outsourcet.  

Spørgsmål 

Formålet med spørgsmålene er som udgangspunkt at danne grundlang for en diskussion, hvorved 

elementer som du finder interessant, også medtages for at belyse din organisation specifikke 

situation omkring sourcing strategi. Spørgsmålene er opbygges således at de sammen bygger på 

afhandlingens teoriramme, og medvirker til besvarelsen af et specifikt undersøgelsesspørgsmål og 

en del af hovedproblemstillingen.   
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Hvorledes er sourcing strategien i din organisation på nuværende tidspunkt? 

- I forhold til inhouse / insourcing strategi 

- I forhold til offshoring 

- I forhold til outsourcing 

Benytter din organisation sig af outsourcing eller offshoring? 

- I hvilken grad foretages produktion inhouse? 

- I hvilken grad foretages produktion inhouse, men i et andet land? (offshoring) 

- I hvilken grad foretages produktion af underleverandører / samarbejdspartere? (outsourcing)  

- I hvilken grad foretages innovation inhouse? 

- I hvilken grad foretages innovation inhouse, men i et andet land? (offshoring) 

- I hvilken grad foretages innovation af underleverandører / samarbejdspartere? (outsourcing)  

Hvilke overvejelser har din organisation gjort sig i forbindelse med sourcing strategi? 

- I forhold til tilpasninger 

- I forhold til ændringer i markedsvilkår 

- I forhold til langsigtede mål (strategiske overvejelser) 

- I forhold til fastholdelse af nuværende konkurrence situation? 

Hvorledes vil du beskrive dit industrisegment generelt? 

- I forhold til om der typisk bruges underleverandører, eller aktiviteter foretages eller udføres 

inhouse 

Hvordan vil du karakterisere din organisations produkter? 

- I forhold til hvor længe har de været på markedet, uden de har været udsat for 

produktforandringer / forbedringer 

- Tilpasses sourcing strategien afhængigt af et produkts standardiseringsgrad? 

Hvordan foretages produktforandringer / forbedringer 

- I forhold til inhouse strategi eller i samarbejde eksterne aktører 

Ved samarbejde med eksterne aktører; hvordan foretages dette? 

- I forhold til udvælgelseskriterier 

- I forhold til kontraktudformning 

- I forhold til sikring mod overholdelse af kontrakter 

- I forhold til evt. fælles investeringer? 

Hvad vil du betegne som din organisations kerne kompetencer? 
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- På hvilken måde er din organisations kerne kompetencer unikke? 

- Hvordan udvikles disse? 

- Hvordan sikres knowhow internt i organisationen? 

- Hvordan påvirkes din organisations sourcing strategi ved manglende kompetencer? 

(omkring ekstra ordinære opgaver)  

- Opleves en udvandring af knowhow grundet ændring i sourcing strategi? 

Hvordan bestemmes om aktiviteter skal foretages inhouse eller outsources? 

- Hvis konkurrenterne ændrer deres sourcing strategi, påvirker det din organisations sourcing 

strategi? 

- Hvorledes påvirkes din organisation af branchens måde at foretages sourcing strategi på? 

- Påvirkes sourcing strategien i forhold til om knowhow og knowledge omkring produktet / 

produktion bør holdes inhouse? 

Model / figur afsnit  

 Typer af sourcing 
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Double Helix 
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PLC model - Redefineret 

 

Bilag 2 – E-Mail korrespondance  

Nedenfor er E-mail korrespondance dokumentation, foretaget mellem mig og case organisationer.  

Hej Tariq 

 

Selv tak  

Vi har været ca 12 personer i 2009. 

Held og lykke med eksamen 

 

Med venlig hilsen / Mit freundlichen Grüßen / Best regards 

Steen Rubæk 
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Fra: Tariq H. Choudhry [mailto:tariq@live.dk]  

Sendt: 7. juli 2010 02:08 

Til: Steen 

Emne: Oplysninger om antal medarbejdere for 

2009 

 

Hej Sten 

  

Indledningsvis vil jeg takke for et meget interessant og indholdsrigt møde d. 23/6 

  

Jeg står i den situation at jeg mangler tal for jeres gennemsnitlige antal medarbejdere for 2009, for at kunne 

give læseren/vejlederen af min afhandling en fornemmelse af Alu Technologies organisatoriske størrelse. Er 

det muligt du kan give mig denne oplysning? 

Jeg takker på forhånd 

 

Med venlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüßen 

Tariq H. Choudhry 

Mob: 2227 3624 

alu technlogies as  

 

 

Steen Rubaek 
Managing Director  

Alu Technologies A/S    
Tvedvej 6    

DK-6372 Bylderup-Bov    

sr@alutechnologies.com 
www.alutechnologies.com  

tel: 

 fax:  

mobil:  

+45 7376 1300    

+45 7376 1301    

+45 2094 0700   

 

 

 

 

 

Add me to your address book...  Want a signature like this?  

  

This e-mail and any attachments may contain confidential 

material for the sole use of the intended recipient. If you are not 

the intended recipient, please be aware that any disclosure, 

copying, distribution or use of this e-mail or any attachment is 

prohibited. If you have received this e-mail in error, please 

contact the sender and delete all copies.  

Thank you for your cooperation  

mailto:sr@alutechnologies.com
http://www.alutechnologies.com/
https://www.plaxo.com/add_me?u=25770771157&v0=1923488&k0=643526011
http://www.plaxo.com/signature
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Bilag 3 – Typer af kundskabsmæssigt formål 

Beskrivende / deskriptive: Det kundskabsmæssige formål med denne type videnskab er at være 

beskrivende. Dette være sig om individer, situationer, hændelser eller organisationer. Disse 

beskrivelser kan være af både fortidig, nutidig såvel som af fremtidig karakter (Andersen 2003 p. 

22-23).  

Eksplorative / problemidentificerende / diagnosticerende: Det kundskabsmæssige formål med 

denne type videnskab er at udforske forhold eller fænomener, som er nye, ukendte, eller der er 

begrænset viden om. Målet med den eksplorative undersøgelse kunne være at opstille interessante 

spørgsmål til senere forskning. En eksplorativ undersøgelse kan ligeledes bruges som forarbejdet til 

en forklarende eller forstående undersøgelse, hvori målet er at opsætte hypoteser, som ved videre 

forskning kan gøres til genstand for afprøvning. Ydermere kan en eksplorativ undersøgelse bruges 

som problemidentificerende af et specifikt problem. Den problemidentificerende part ses typisk 

udført i organisationer af konsulenter, da disse kan identificere problemer i organisationen, som kan 

være svære for medarbejdere at identificere. Det sidste kundskabsmæssige formål med denne type 

videnskab er den diagnosticerende. I organisationsøjemed menes der her, at der igangsættes 

undersøgelser for at finde grunde til, hvorfor en given situation er, som den er, i organisationen, for 

senere at kunne igangsætte processer for at ændre disse tilstande; det være sig f.eks. dårlig trivsel 

eller ringe produktivitet. Den diagnosticerende undersøgelse har dermed til formål at forstå en given 

situation eller kunne forklare, hvorfor systemet er, som det er, for at kunne igangsætte processer for 

at ændre disse tilstande for at opnå en ønsket situation (Andersen 2003 p. 23-24). 

Forstående / forklarende: Det kundskabsmæssige formål med den forstående type videnskab er at 

forstå en given tolkning, meningshorisont, helhedsbilleder eller symboler. Andersen (2003) 

definerer det forstående kundskabsmæssige formål således: ”Kernespørgsmålet vil vedrøre 

konkrete, praktiske livsvilkår, organisationer og institutioner, der udgør den konkrete sammenhæng 

for individet, organisationen eller samfundet. I Undersøgelsen lægger vi vægt på at udvikle nye 

forståelsesrammer og nye fortolkninger.” (Andersen 2003 p. 27). Det kundskabsmæssige formål 

med den forklarende type videnskab har ofte karakter af at være generaliserende, således at der her 

kan forklares en deterministisk sammenhæng mellem årsag-virkning, som altid vil forekomme. 

Forklarende type videnskab kræver dermed determinisme i form af verificerede data mellem årsag-

virkninger, da årsag-virkninger dermed kan påvirkes, så udfaldet er mere som det ønskede 

(Andersen 2003 p. 27).  
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Problemløsende / normative kommer af det at definere normen, med andre ord er det 

retningslinjerne for, hvordan en teori bør anvendes efter forfatterens opfattelse (Andersen 2003 p. 

16). Heri ligger dermed også, at normativ videnskabelig litteratur angiver anvisninger til løsninger 

eller er et led i afhjælpningen af den diagnosticerende videnskabs problemer. Løsninger og 

anvisninger sker på baggrund af den etablerede viden for derfra at analysere sig frem til nye 

løsningsforslag (Andersen 2003 p. 28). 

Interventionsorienterede kundskabsmæssige formål defineres af Andersen (2003) som at: 

”…vende tilbage til det felt, vi har undersøgt, og gå ind og gennemføre et eller flere af de forslag, 

som vi mener løser problemerne.” (Andersen 2003 p. 28).  

Bilag 4 – Outsourcing defineret af WTO i GATS 

Type 1: “…, trade in services involves arm’s-length supply of services, with the supplier and buyer 

remaining in their respective locations.” (Bhagwati et al. 2004 p. 95). Hermed menes at der 

outsources med relationsform af arm’s-length, hvor organisationen og leverandøren bliver på hver 

deres respektive lokaliteter. Leverandøren producerer for organisationen, på leverandørens 

eksisterende produktionsapparat.  

Type 2: ”…services are provided by moving the service recipient to the location of the service 

provider.” (Bhagwati et al. 2004 p. 95). Hermed menes at der outsources, således at organisationen 

flytter hen til leverandøren. 

Type 3: “…service provider establishes a commercial presence in another country, requiring an 

element of direct foreign investment.” (Bhagwati et al. 2004 p. 95). Hermed menes at der 

outsources således, at leverandøren må oprette produktion i et andet land, end hvor det i forvejen er 

repræsenteret, og derved fortager - som regel små - direkte investeringer i oprettelsen af produktion.  

Type 4: “…service seller moves to the location of the service buyer.” (Bhagwati et al. 2004 p. 95). 

Hermed menes at der outsources, ved at leverandøren flytter produktion hen til hvor den købende 

organisation er. Denne flytning er ofte initialt midlertidig, men udvikler sig typisk til at blive 

permanent.  




















































































