
1 
 

 

 

ALECTIA A/S 
 

 

Muligheder, Barriere og Løsninger 
 

12. august 2014 

 

Hovedopgave forfattet af: 

Jan B. Christophersen 
__________________ 

 
Antal anslag: 158.907 

 

Vejleder: Bent Jørgensen 

 

 

Copenhagen Business School 
HD-studiet i International Business 

Solbjerg Plads 3, D3.45 
2000 Frederiksberg  



2 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

During the last decade, or maybe even a bit longer, the competition among the 
consulting engineering companies within the building industry in Denmark has become 
more and more fierce and the fee for consulting engineering services is under 
pressure. On top of this international construction companies have already made their 
entry on the Danish scene and presumably it’s only a matter of time before we see 
the entry of foreign consulting engineering companies on the Danish scene as well. As 
a response to this pressure on our fee, it is the objective of this project paper to 
examine to what extent the consulting engineering company ALECTIA A/S has the 
possibility right away to use offshore outsourcing as a mean to fight the above 
mentioned decline in the consulting engineering fee. 

The approach in this project is mainly deductive where the project on the basis of 
various theories and frameworks explore the consulting engineering company 
ALECTIA A/S. The method used is primarily based on observations from 15 years of 
employment in ALECTIA combined with unstructured interviews with various persons 
in management positions within ALECTIA. 

The examination take it’s starting point in challenge of offshore outsourcing of 
services which is characterized by substantial interaction intensity between the service 
provider and the client. In the first part of the analysis we explore which activities, 
based on relative low interaction intensity, have the possibility of being offshore 
outsourced. Following this, the second part of the analysis is giving an estimate of the 
offshore outsourcing potential seen in an economic perspective. Once the activities, 
where offshore outsourcing has been estimated a possibility, has been identified, the 
next area of exploration is then to identify the location of the knowledge necessary to 
solve these activities, and the challenges in distributing this knowledge to the offshore 
outsourcing partner.  

The analysis of which activities ALECTIA potentially can offshore outsource, indicated 
that these primarily are the activities in the detailed design phase and secondary the 
technical supervision in the construction phase.  

Based solely on the savings potential in salaries, under the assumption that the above 
mentioned activities are offshore outsourced, it is estimated that savings could reach 
approximately DKK 35.1 mill. However, various additional costs due to the offshore 
outsourcing operation have to be deducted from the potential savings. These costs 
include among other things, costs due to geographic-, language- and cultural distance 
as well as reduced savings potential due to e.g. reduced productivity at the offshore 
outsourcing location. In the course of carrying out this project however, it has not 
been possible to find concrete data which in a sound way could support an estimation 
of these costs. In the light of this, this project paper is not conclusive in question as to 
the economic savings potential in DKK.  
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In the programming-, conceptual- and basic design phase the analysis showed that 
substantial amounts of tacit knowledge, necessary to solve this phase is located at the 
site of the client. Further, we estimate that a fair share of the knowledge necessary 
for ALECTIA to solve this phase is based on tacit knowledge as well, why it is 
suggested that this phase is to be solved at or near the site of the client and by 
ALECTIAs own employees. In the detailed design phase and the actual construction 
phase however, we find that the knowledge necessary to solve these phases have 
changed to an explicit type of knowledge that has the possibility to distributed to an 
offshore outsourcing partner. However it is concluded that the knowledge 
management system in ALECTIA, as well as the degree to which our services are 
standardized, at this moment are insufficient to support an offshore outsourcing 
operation.  

To optimize the actual flow of knowledge between ALECTIA and an offshore 
outsourcing partner, this project paper suggest: (1) that motivation of the employees 
to send and receive knowledge is enhanced by various incentive bonuses, promise of 
job security and acknowledgement among peers. (2) that the richness of the 
transmission channels is improved if the employees at both ALECTIA and the offshore 
outsourcing partner not only have the possibility to work with design and transfer of 
projects through electronic media, but also have a genuine wish to work like this and 
is given the necessary training to do this. Furthermore, the richness will be improved 
if ALECTIA employees are expatriated to the offshore outsourcing partner and if these 
ALECTIA employees together with the responsible of the offshore outsourcing partner 
have great experience in the detailed design process, are recognized for the expertise 
in their respective organizations, have international experience and have great 
experience in people management. (3) that the absorption capacity is enhanced if the 
offshore outsourcing partner is selected on the background of thorough research into 
whether or not the offshore outsourcing partner has the necessary experience in 
similar project types, constantly evaluation of the offshore outsourcing employees and 
employment of ALECTIA employees with strong ties to the host country of the 
offshore outsourcing partner. 

Overall this project paper concludes, that even though ALECTIA potentially has the 
possibility to offshore outsource a fair share of their services, they will not be able to 
do this right away, primarily due to the lack of standardization of their services and 
the lack of a sufficient knowledge management system.  
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INDLEDNING  
 

Problembaggrund  
Konkurrencesituationen blandt de danske aktører i rådgivningsbranchen er gennem en 
længere årrække blevet mere og mere intens (intern rivalisering). Adgangsbarriere er 
forholdsvis lave og mange nye rådgivningsvirksomheder er kommet til 
(Adgangsbarriere). Det tidligere tætte forhold mellem rådgiver og bygherre er under 
pres og der ses en stadig større tendens til at bygherrerne er fokuseret på prisen og 
shopper rundt blandt aktørerne i rådgivningsbranchen for at finde den billigste pris 
(Kundernes forhandlingsmagt). Sammenholdt med en øget globalisering, hvor man i 
Danmark allerede har set udenlandske entreprenørers ankomst og hvor det 
sandsynligvis kun er et spørgsmål om tid før udenlandske rådgivere dukker op, er den 
danske rådgivningsbranche indenfor byggeri under et stigene pres.  

Med et eventuelt indtog af udenlandske rådgivere i byggebranchen vil de danske 
aktører, som allerede beskrevet, komme under et vist pres, et pres som i første 
omgang må antages at være et pres på prisen i nedadgående retning. Det pres 
udenlandske rådgivere kan lægge på danske aktører i forhold til tid og kvalitet er en 
smule mere usikkert, men det må dog forventes, at der også på disse parametre 
fremadrettet vil være en stigende konkurrence fra udenlandske konkurrenter. 

Problemstilling 
Med udgangspunkt i ovennævnte vurderes det således, at danske 
rådgivningsvirksomheder i byggebranchen står overfor den udfordring i den nære 
fremtid, at skulle kunne løse sine byggeprojekter billigere, hurtigere og i en bedre 
kvalitet end i dag.  

Samtidig med dette oplever man indenfor visse områder i rådgivningsbranchen en vis 
mangel på kvalificerede ingeniører1. Denne mangel på kvalificerede ingeniører i 
rådgivningsbranchen vil med stor sandsynlighed lede til et lønpres i opadgående 
retning, hvilket vil forstærke problemet i forhold til billige udenlandske rådgivere 
yderligere. 

En umiddelbar løsning på de ovenfor nævnte udfordringer, kunne være offshore 
outsourcing af rådgivningsydelser, og det kan undre, at ikke alle danske 
rådgivningsvirksomheder indenfor byggebranchen allerede er i gang med dette, da 
det kunne medvirke til løsning af både problemet med høje danske lønninger samt 
problemet med at skaffe nok kvalificeret arbejdskraft. En af årsagerne til dette er 
sandsynligvis de problemer der er forbundet med offshore outsourcing af 
serviceydelser, som er kendetegnet ved at kunden i stort omfang er involveret i 
                                                           
1 Se f.eks. Berlingske Business: Ingeniør-kampagne kan påvirke politikerne, Af Thomas Larsen, politisk kommentator 
9. juni 2014 og IDA: Vi mangler 13.500 ingeniører i 2020 Af Christian Østergaar d.22. nov. 2011. 
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serviceydelsen, modsat produktionsvirksomheder hvor kunden kun i sjældne tilfælde 
indgår i produktionen.  

Hvis kunden har indgået en aftale med en dansk rådgivningsvirksomhed er de, og 
eventuelle andre samarbejdspartnere, sandsynligvis ikke interesseret i at skulle 
interagere direkte med en udenlandsk rådgiver da dette i sagens natur medfører flere 
besværligheder og udgifter i form af sproglige, tidsmæssige og kulturelle forskelle, og 
det vil således være den danske rådgivningsvirksomhed der skal have interaktionen 
med den udenlandske virksomhed. 

Det at kunden indgår i serviceydelsen betyder selvfølgelig at der i forhold til et 
byggeprojekt skal flyde en stor mængde informationer og viden frem og tilbage 
mellem rådgiverne, kunden, myndighederne, entreprenører m.fl. og efterfølgende 
eller parallelt hermed, mellem den danske rådgivningsvirksomhed og offshore 
outsourcing partneren. Overførsel af informationer og viden i et omfang, og på et så 
kompliceret niveau, som er tilfældet i et stort byggeprojekt, er overordentligt 
vanskeligt og ligger givetvis en stor dæmper på lysten til offshore outsourcing af 
ingeniørrådgivning indenfor byggeprojekter. 

Med henvisning til ovennævnte må det være naturligt, at hvis man alligevel vil 
forfølge muligheden for offshore outsourcing af rådgivningsydelser i forbindelse med 
byggeprojekter, så må det være nemmest at starte der hvor der er det mindste behov 
for overførsel af informationer og viden. Identificering af disse aktiviteter er dog 
lettere sagt end gjort, og der ligger for mange virksomheder et stort arbejde i at finde 
ud af hvilke aktiviteter man som virksomhed egentlig udfører i ens daglige 
arbejdsprocesser, hvordan disse aktiviteter influere på hinanden og hvilket behov for 
overførsel af informationer og viden der er mellem de enkelte aktiviteter. Hvis man 
lykkedes med, på fornuftig vis, at identificere informations- og videns flowet mellem 
de enkelte aktiviteter, så udestår stadig en kæmpe opgave i at få dette til at fungere 
med en offshore outsourcing partner, hvor både sprog og kulturer er forskellige. 

Rådgivningsbranchen indenfor byggeri er præget af et stort antal både små, 
mellemstore og store rådgivningsvirksomheder. Rådgivnings- og 
projekteringsopgaverne svinger også meget i størrelse, hvor nogle opgaver måske 
kun omhandler projektering af nye elinstallationer i et enkeltmandskontor, til 
projektering af alle fag i et nyt supersygehus. Virksomhedens størrelse taget i 
betragtning, sammenholdt men opgavestørrelserne i de enkelte virksomheder gør, at 
er der for mange rådgivningsvirksomheder sandsynligt ikke er et potentiale som 
retfærdiggør at man kaster sig ud i en offshore outsourcing operation, når dette 
samtidig holdes op mod de risici der trods alt også er til stede i en sådan operation. 

Problemformulering 

På baggrund af ovennævnte problemstilling har jeg valgt følgende 
problemformulering: 
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Undersøgelsesspørgsmål 

Problemformuleringen ønskes indsnævret og belyst via besvarelse af nedenstående 
undersøgelsesspørgsmål: 

U-1:  Hvilke aktiviteter kan ALECTIA med fordel eventuelt offshore outsource? 

U-2: Hvor stort er potentialet? Eller sagt på en anden måde: Er den potentielle 
gevinst så stor at det er besværet og risikoen værd? 

U-3: Hvad kræves der mere specifikt i forhold til overførsel af viden mellem ALECTIA 
og en eventuel offshore outsourcing partner? 

Centrale begreber 

Med potentialet eller den potentielle gevinst menes den umiddelbare økonomiske 
gevinst. 

Med overførsel af viden menes i denne sammenhæng både viden af tavs og eksplicit 
karakter. Herudover skelnes der i opgaven ikke mellem hvorvidt der egentlig er tale 
om reel viden eller informationer. Ordet viden bruges altså i meget bred forstand. 

Afgrænsninger 
I forbindelse med nærværende opgave har jeg valgt at fokusere på muligheden for at 
offshore outsource ALECTIAs kerneaktiviteter, som omhandler rådgivningsydelser 
indenfor byggeri. Jeg har således fravalgt at inddrage muligheden for at outsource en 
række af support aktiviteter som eksempelvis lønningskontoret, IT og lignende, 
selvom disse aktiviteter måske umiddelbart synes lettere at offshore outsource. Jeg 
har yderligere fravalgt at inddrage ALECTIAs 3 øvrige divisioner, selvom der i 
minimum 2 af dem, er en mindre procentdel af opgavetyper som er identisk med de 
opgave type der udføres indenfor byggeri divisionen.  Fravalget betyder selvfølgelig at 
nærværende opgave ikke giver et overblik over det fulde økonomiske potentiale ved 
offshore outsourcing. 

ALECTIA løser dagligt en hel række opgaver af forskellig størrelse, som f.eks. går fra 
at skrive et 2-siders notat om et eller andet emne til at deltage med alle 
ingeniørfagområder i alle faserne i opførelsen af et nyt superhospital. I nærværende 
afgangsprojekt afgrænser jeg mig således til kun at behandle projekter som har en 
sådan størrelse at de gennemløber faserne fra byggeprogram til og med 

I hvilket omfang har ALECTIA umiddelbart mulighed for at gøre brug af 
offshore outsourcing af rådgivningsydelser som et element i ovennævnte 

priskonkurrence?  
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udførelsesfasen som beskrevet i Foreningen af Rådgivende Ingeniørers 
ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning2. 

Selvom ALECTIA er sammensat af 4 divisioner har jeg i nærværende opgave valgt at 
fokusere på vores division byggeri. Dette fravalg er gjort da den ene af de øvrige 
divisioner (LSA) er fuldstændig forskellige fra division byggeri og udfører et utal af 
meget små opgaver på kun ganske få timer pr. opgave. For så vidt angår de to sidste 
divisioner (EN-WA og Proces) er der en lille procentdel (10-20 %) af deres opgaver 
der kan sidestilles med opgaverne i division byggeri. Fravalget giver ikke umiddelbart 
nogen ændring i analysen men det samlede økonomiske potentiale vil være 
undervurderet ved fravalget af øvrige divisioner. 

Selvom risici er en meget tungtvejende faktor i vurderingen af hvorvidt man bør 
forfølge en offshore outsourcing strategi, har jeg tilladt mig at fravælge dette område, 
da det udgør hovedopgave i sig selv at behandle risici. Nogle af de risici som kunne 
være relevante er bl.a.: (1) risikoen for at offshore outsourcing partneren på sigt 
vender og bliver en konkurrent. Lige præcis denne risici er et dilemma da en del af 
grundlaget for nærværende opgave er en forventning om udenlandske rådgiveres 
indtog i Danmark. (2) Opportunisme hos offshore outsourcing partneren. (3) 
Ændringer i valutakurser. (4) Store stigninger i lønomkostninger. (5) 
Forsyningssikkerhed i forhold til f.eks. elektricitet o.l. (5) ALECTIA er en forholdsvis 
ubetydelig kunde hos offshore outsourcing partneren og har ikke tilstrækkelig 
forhandlingskraft. Ved ikke at behandle risici i nærværende opgave er der selvfølgelig 
en risiko for at vurderingen af mulighederne for offshore outsourcing bliver for 
optimistiske. 

Opgavens struktur 

Strukturen i nærværende opgave følger stort set en klassisk disposition. I 
nærværende kapitel og de foregående afsnit er problematikkerne omkring et 
nedadgående prispres i den danske ingeniør rådgivningsbranche inden for byggeri 
beskrevet og det er ligeledes beskrevet at disse problematikker ønskes behandlet ved 
at undersøge mulighederne for at anvende offshore outsourcing som et middel til at 
imødekomme dette nedadgående prispres. I de følgende kapitler beskrives først den 
anvendte metode(r) brugt i opgaveløsningen, efterfulgt af hvad andre eventuelt har 
sagt om de emner der behandles, i form af den anvendte teori. I analyse kapitlet 
undersøges: (1) med udgangspunkt i en aktivitetsbaseret tilgang hvilke dele af 
ALECTIAs værdikæde der eventuelt med fordel kan offshore outsources. (2) Med 
afsæt i resultatet fra denne undersøgelse gives en vurdering af det økonomiske 
offshore outsourcing potentiale hos ALECTIA. (3) analyseafsnittet afsluttes med et bud 
på hvordan ALECTIA kan håndtere en af de helt store problematikker i forbindelse 
med offshore outsourcing af serviceydelser, nemlig problematikken omkring overførsel 
af viden og informationer.  

                                                           
2 http://www.frinet.dk/fag/kontrakt-og-udbud/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/yb-byggeri-og-planlaegning,-2012. 

http://www.frinet.dk/fag/kontrakt-og-udbud/vaerktoejer/ydelsesbeskrivelser/yb-byggeri-og-planlaegning,-2012
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De enkelte undersøgelser afsluttes enkeltvis med en delkonklusion. I det afsluttende 
kapitel vil delkonklusionerne fra undersøgelserne af de 3 undersøgelser blive 
opsummeret og der vil blive givet en samlet vurdering af hvorvidt ALECTIAs division 
Byggeri umiddelbart vil kunne anvende offshore outsourcing som en strategisk 
mulighed for at imødekomme det ovenfor nævnte prispres. Opgavestrukturen er 
gengivet skematisk i nedenstående figur 1: 
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REFERANCER 

 

 

 

TEORI OG METODE 

Metode (10%) 
Den fremgangsmåde der er anvendt til at undersøge og svare på de i 
problemformuleringen stillede spørgsmål, er baseret på en deduktiv tilgang hvor der 
tages udgangspunkt i allerede udviklede teorier og frameworks, der anvendes på et 
specielt emne som i dette tilfælde er ALECTIA.  

I forbindelse med planlægningen af nærværende undersøgelsesforløb er der taget 
udgangspunkt i det konstruktivistiske paradigme, hvor ALECTIAs medarbejdere hver 
især har konstrueret deres egne individuelle opfattelser af virkeligheden. Det 
konstruktivistiske paradigme er valgt da flere af de emner der skal undersøges ikke 
umiddelbart kan opgøres i tal eller andet der indikere, at der kun findes den samme 
virkelighed, men at opfattelserne af de enkelte emner i høj grad konstrueres af de 
individuelle medarbejdere hos ALECTIA.  

Snakker vi i denne forbindelse f.eks. om kernekompetencer kunne en afdelingsleder 
hos ALECTIA, i en af de producerende afdelinger som primært er konstruktions-, 
VVS/ventilations- og el-/automationsafdelinger, måske være af den opfattelse at 
han/hun i sin afdeling er i besiddelse af flere kompetencer, som opfylder de 4 kriterier 
for kernekompetencer (værdifuld, sjælden, ikke imitérbar, og ikke substituérbar), 
hvorimod en forretningschef eller en projektleder, som er primære sælgere af vores 
ydelser, måske oplever at de samme kompetencer ikke umiddelbart bidrager til en 
vedvarende konkurrencefordel, da kunderne i deres verden måske opfatter ydelsen 
som en standardydelse der kan købes mange steder. Virkeligheden er således ikke 
objektiv, men derimod har afdelingslederen og forretningschefen to forskellige 
virkelighedsopfattelser af den samme ydelse.  

 

Metodemæssigt hører den konstruktivistiske tilgang sammen med hermeneutikken og 
der søges derfor ikke mod, at finde den eneste rigtige virkelighed, men mod en 
udpræget grad af konsensus blandt de adspurgte. 

Dataindsamling: Hovedvægten af de data der er anvendt i forbindelse med 
nærværende projekt er sekundære data, der er indsamlet via egne observationer 

BILAG 

Figur 1: Opgavestruktur 
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gennem 15 års ansættelse hos ALECTIA, hvor jeg har haft funktioner som både, 
almen projektmedarbejder indenfor el-området, tværfaglig projektleder på flere 
nybyggerier og afdelingsleder for den ene af ALECTIAs to el-afdelinger med 
ledelsesansvar for 15 personer. 

Mine observationer er primært gjort i forbindelse med de projekter hvor jeg selv har 
deltaget direkte, enten som projekterende eller projektleder og subsidiært i 
forbindelse med de projekter jeg via medarbejderne i elafdelingen har været 
involveret i. 

For at bekræfte eller afkræfte nogle af de observationer jeg selv forestiller mig at 
have gjort, har jeg i forbindelse med undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 indhentet 
primære data i form af ustrukturerede interviews med følgende ALECTIA 
medarbejdere: 

Troels Vestergaard: Områdechef for (El, automation, sikring og IT). 

Jacob Ulrik Sasche: Forretningschef (Erhverv, boliger og Kommuner). 

Niels Ole Karstoft: Områdechef (Konstruktioner). 

Mikael Voldborg: Projektdirektør (Projektchefer og ICT consulting) 

Steen Tibert Bisgaard: Specialist (Belysningsanlæg) 

Den anvendte interview guide er vedlagt som bilag 2. (Notater fra de respektive 
interviews er ikke vedlagt men medbringes ved den mundtlige eksamen, hvor de kan 
fremvises hvis dette ønskes). 

Sidst men ikke mindst har jeg anvendt sekundære data i form af litteratur og data fra 
internettet. Herunder specielt data vedr. lønniveauer og produktivitet. 

Behandling af interview data: De noter jeg har gjort mig ved de ovenfor nævnte 
interviews har jeg efterfølgende reflekteret over og tilføjet enkelte ting som jeg i 
første omgang ikke fik noteret. Noterne er herefter renskrevet og fortolket.  

I de renskrevne noter har jeg søgt efter en form for konsensus blandt de interviewede 
personer og holdt dette op mod mine egne observationer. I langt størstedelen af de 
punkter der blev diskuteret var der konsensus blandt de interviewede og denne 
konsensus stemmer i langt overvejende grad overens med mine egne observationer. 

Validitet og reliabilitet: Umiddelbart mener jeg de anvendte data er valide og 
understøtter besvarelsen af de enkelte undersøgelsesspørgsmål i dette specifikke 
projekt. De anvendte data er selvfølgelig ikke hårde fakta som f.eks. tal, hvilket gør 
vurderingen af hvorvidt undersøgelsen er valid noget mere usikker. 

I forhold til undersøgelsens reliabilitet stiller jeg mig noget mere usikker. Når jeg i 
analysen f.eks. vurderer en aktivitets interaktion intensitet eller vurderer hvorvidt den 
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anvendte viden til løsning af en opgave er tavs eller eksplicit, er dette min vurdering. 
En anden undersøger vil med stor sandsynlighed vurdere en smule anderledes, 
hvorfor det samme resultat nok ikke nødvendigvis kan forventes hvis den samme 
undersøgelse gentages af en anden person. Dog har jeg selvfølgelig en forventning 
om at min egen vurdering ikke har ramt helt ved siden af, og at opgaven har en vis 
reliabilitet. 

Teori  

Til besvarelse af problemformuleringen og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål er 
anvendt en række rammeværktøjer og modeller som hver især bygger på en eller 
flere bagvedliggende teorier. De enkelte rammeværktøjer og modeller samt eventuel 
kritik af disse er opdelt i forhold til de undersøgelsesspørgsmål hvor i de er anvendt 
og er kort beskrevet nedenfor:  

 

Undersøgelsesspørgsmål U-1: 

Michael Porters (1985) værdikæde 

I forbindelse med en offshore outsourcing operation er det nødvendigt at få styr på 
alle de aktiviteter der udføres i forbindelse med enten produktion af et specifikt 
produkt, eller i forbindelse med levering af en serviceydelse, så det tydeligt kan 
beskrives hvad det er outsourcing partneren skal levere. Herudover er det essentielt 
både at have et fuldstændigt overblik over hvor i processen der tilføres værdi, hvilke 
dele af processen der er forbundet med hvilke omkostninger samt hvordan de enkelte 
aktiviteter er forbundet til hinanden, således det sikres, at der kun offshore 
outsources aktiviteter hvor dette giver en merværdi, set i forhold til at udføre 
aktiviteten in-house.  

Til at analysere den proces der indgår i ALECTIAs leverance har jeg valgte at anvende 
Porters værdikædemodel, da man ved brug af denne kan få belyst de ovenfor nævnte 
emner. Der er i dag en trend til at virksomhedernes værdikæder opsplittes i mindre 
og mindre aktiviteter (Contractor et al., 2010) efterfulgt at en beslutning om hvor 
hver enkelt aktivitet skal udføres. 

Kort beskrevet er Michaels Porters værdikæde en model hvor man afbilleder alle de 
profitudviklende områder en virksomhed er involveret i. Porter argumentere for at 
enhver virksomhed kan opdeles i følgende fem hovedområder: 1) indkommende 
logistik, som omhandler aktiviteter forbundet med modtagelse, oplagring og fordeling 
af input til produktionen. Indkommende logistik inkluderer materiale håndtering, 
lageropgørelse, planlægning af køretøjer og returnering af varer til leverandører. 2) 
Produktion, som omhandler en bearbejdning af input til det færdige produkt. 
Produktion inkluderer aktiviteter som maskinbearbejdning, samling, test, emballering, 
print samt drift og vedligehold af produktionsmaskiner. 3) Udgående logistik, som er 
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relateret til modtagelse af de færdige produkter, oplagre disse og distribuere disse ud 
til kunderne. Udgående logistik inkluderer aktiviteter som lagerstyring, 
produkthåndtering, levering, ordrehåndtering og planlægning. 4) Marketing og salg, 
som beskæftiger sig med at gøre produkterne tilgængelige for mulige købere og 
motivere dem til køb. Salg og marketing inkluderer reklame, salgsfremmende 
foranstaltninger, salg, tilbud, valg af distributionskanaler, pleje af distributionskanaler 
og prissætning. 5) Service, som omhandler vedligehold eller forbedring af produktet. 
Service indeholder aktiviteter så som installation, reparation, uddannelse, reservedele 
og produkt justering. 

En virksomhed kan som udgangspunkt forbedre sine konkurrenceevner på to 
forskellige måder, hvor den første omhandler en reduktion af omkostningerne og den 
anden omhandler muligheden for at få kunderne til at betale en højere pris. I den 
efterfølgende brug af nærværende model, anvendes modellen i forbindelse med at 
identificerer de aktiviteter, som ved offshore outsourcing kan medføre en reduktion af 
omkostningerne. 

Kritik af Michaels Porters Værdikæde 

1. Et af de kritikpunkter man kan tillægge værdikædeanalysen er størrelsen af 
selve analysen såfremt denne skal udføres i detaljer. For mange virksomheder 
vil det være en kæmpe opgave, om ikke umulig, at udføre en detaljeret 
værdikædeanalyse. Det omfattende analysearbejde af ikke bare egen 
virksomhed men måske også af konkurrenternes kan virke afskrækkende på 
mange, hvilket kan medføre at modellen ikke anvendes i det omfang den har 
fortjent. 

 

2. Der kan være store udfordringer med at få fastlagt den profit og de 
omkostninger der er forbundet med hver enkelt aktivitet. 

 

3.  Porters værdikædeanalyse er udviklet med en produktionsvirksomhed for øje 
og det kan være problematisk at anvende den direkte på servicevirksomheder. 
Bl.a. redegør Stabell & Fjeldstad (1998) for de problematikker der er forbundet 
med at anvende værdikædeanalysen i forbindelse med servicevirksomheder. 
Med udgangspunkt i Thompsons (1967) tre teknologier ”long-linked”, 
”intensive” og ”mediating” teknologier, foreslår Stabell og Fjeldstad i stedet to 
alternative såkaldte værdikonfigurationer som de kalder henholdsvis ”Value 
shop” (intensive) og ”Value network” (mediating). 
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Den ressourcebaserede teori 

I den ressourcebaserede teori tages der udgangspunkt i, at enhver virksomhed råder 
over et antal ressourcer i form af fysiske, menneskelige og organisatoriske ressourcer, 
som på forskellige vis anvendes til at bringe den enkelte virksomhed en 
konkurrencemæssig fordelagtig position. Brugt alene, eller kombination med 
hinanden, kan ressourcerne generere en række kompetencer hos en virksomhed, hvor 
en eller flere af kompetencerne er virksomhedens kernekompetencer. I relation til 
offshore outsourcing skriver Quinn og Hilmer (1994) bl.a.: 

• En virksomhed skal koncentrere sine ressourcer på et sæt af kernekompetencer 
hvor virksomheden kan opnå definérbare fortrin og levere unik værdi for 
kunderne. 

• Alle andre aktiviteter, for hvilke virksomheden hverken har kritisk strategisk 
behov og ej heller har specielle evner, skal strategisk outsources, inklusiv 
mange af de aktiviteter der traditionelt betragtes som værende en integreret 
del af virksomheden. 

I analysen af ALECTIAs ressourcer og kompetencer anvendes teorien fra Barney 
(1991), der ud fra fire kriterier beskriver om en ressource/kompetence kan lede til en 
konkurrencemæssig fordel. De fire kriterier er: 

Værdifuld: Hvis en ressource skal kunne lede til en konkurrencemæssig fordel skal 
denne være værdifuld. Med værdifuld menes at man med ressourcen skal kunne 
udnytte mulighederne eller neutralisere trusler i omverden, ligesom den skal medvirke 
til at gøre virksomheden i stand til, at udtænke og implementere værdiskabende 
strategier der forbedrer virksomhedens effektivitet. 

Sjælden: Hvis antallet af virksomheder i en given branche, der besidder den samme 
ressource er så stort, at det kan skabe en situation med perfekt konkurrence, kan 
denne pr. definition ikke lede til en vedvarende konkurrencemæssig fordel. For at en 
ressource skal kunne betragtes som værende sjælden skal den således give 
virksomheden en mulighed for at udtænke og implementere værdiskabende strategier 
der ikke samtidig kan udtænkes og implementeres af andre virksomheder. 

Ikke kopierbar: Selvom konkurrerende virksomheder som udgangspunkt ikke er i 
besiddelse af en specifik værdifuld ressource fordi denne er sjælden, så vil ressourcen 
alligevel ikke kunne lede til en konkurrencemæssig fordel for den virksomhed der 
besidder ressourcen, såfremt denne kan kopieres. Hvis en værdifuld og sjælden 
ressource således skal kunne lede til en vedvarende konkurrencemæssig fordel skal 
det være umuligt for konkurrerende virksomheder at fremskaffe denne. Ifølge Barney 
skal en, eller en kombination af følgende tre grunde være til stede, før man med 
sikkerhed kan sige at en ressource ikke kan kopieres: 

• En virksomheds evne til at fremskaffe den værdifulde og sjældne ressource har 
været afhængig af en unik historisk begivenhed det ikke er muligt at genskabe. 
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• Den forbindelse der er mellem en værdifuld og sjælden ressource og 
virksomhedens konkurrencemæssige fordel er kun forstået i meget begrænset 
omfang eller slet ikke. 

• Den værdifulde og sjældne ressource er social kompleks. 

For en yderligere uddybning af ovennævnte tre grunde til at en ressource ikke kan 
kopieres, henvises til Barney (1991).  

Organisations parathed: Skulle en virksomhed være i den fordelagtige position at 
være i besiddelse af en eller flere ressourcer som både er værdifuld, sjælden og ikke 
umiddelbart til at kopiere, så giver det i sig selv ikke nødvendigvis en 
konkurrencemæssig fordel. Det sidste kriterie Barney omtaler for at man kan snakke 
om at en virksomhed har en vedvarende konkurrencemæssig fordel er, at 
virksomheden skal være organiseret og struktureret, ligesom procedure og processer 
skal være på plads, på en sådan måde at virksomheden kan gøre brug af den eller de 
værdifulde, sjældne og ikke kopierbare ressourcer.  

En virksomhed der ligger inden med ressourcer som opfylder ovennævnte vil jf. 
Barney altså være ualmindeligt stærkt placeret i forhold til at opbygge en 
konkurrencemæssig fordel. Den ressourcebaserede teori bygger dog på to antagelser 
som hver især skal være opfyldt for at det skal være muligt opbygge en 
konkurrencemæssig fordel via sine ressourcer: 1) de konkurrerendes ressourcer må 
ikke være homogene. Hvis alle virksomheder er i besiddelse af samme ressourcer vil 
alle også være i stand til at udtænke og implementere sammen værdiskabende 
strategi. 2) Der må ikke være fuldstændig mobilitet hos ressourcerne, da alle så vil 
være i stand til at fremskaffe ressourcen. 

Kritik af den ressourcebaserede teori 

Som for mange andre teorier er den ressource baserede teori også mål for flere 
kritikpunkter: 

Den ressourcebaserede teori kritiseres ofte for at være en inside-out teori hvor man 
ikke altid får kigget på omverdenen. Der er en vis tendens til at man er for fokuseret 
på ens egne ressourcer og ikke helt indregner de markedskræfter der påvirker 
virksomheden, i modsætning til Porters 5 markedskræfter. 

Ligeledes kan det være svært at måle en ressource og hvad dennes bidrag til 
virksomheden egentlig er. Det har således været svært at finde egentlig empiri som 
bakker denne model op. 

Barneys model kritiseres endvidere for ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn til det 
faktum at vi lever i en foranderlig verden. Teorien er velegnet til at identificere hvilke 
ressourcer man her og nu kan udnytte for at bringe sig i en konkurrencemæssig 
fordelagtig position, men den har ikke noget fornuftigt bud på hvordan man skal 
udvikle sine ressourcer så man sikrer sig mod det faktum, at de ressourcer der i dag 
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er en virksomheds måske vigtigste aktiv om en kortere eller længere årrække måske 
er forvandlet til en ubrugelig ressource. 

At en ressource skal være i stand til at kunne medføre en vedvarende 
konkurrencefordel kan med udgangspunkt i en dynamisk verden være svært at 
forestille sig. I mange brancher kan nok i bedste fald tale om midlertidige fordele. 

Sidst men ikke mindst møder den ressource baserede teori kritik for at den ikke på en 
klar og tydelig måde viser helt præcist hvad en ressource eller en kernekompetence 
er. Der er stor sammenhæng mellem den ressource baserede teori og begrebet 
kernekompetencer, men teorien får ikke helt forklaret hvad det er. Teorien tager ikke 
rigtig stilling til, at hvad der måtte være en højt værdifuld kernekompetence i dag, 
måske om et par år blot er en ganske almindelig kompetence som alle er i besiddelse 
af. Den ressource baserede teori kunne give indtryk af, at hvis man blot får opsplittet 
sine aktiviteter og fundet frem til sine kernekompetencer, så er man i en fordelagtig 
position i al fremtid, hvilket næppe er tilfældet. 

Interaktion intensitet konceptet 

Som et tredje element i min undersøgelse af hvilke aktiviteter ALECTIA eventuelt med 
fordel kan offshore outsource har jeg valgt at anvende begrebet Interaktion intensitet 
(Stringfellow, Teargarden og Nie, 2007). Uagtet at det måske er muligt at få opsplittet 
sin værdikæde i aktiviteter hvor nogle ikke indgår i virksomhedens kernekompetencer 
og alene på baggrund af dette, er velegnet til offshore outsourcing, så kan dette 
ødelægges af en stor interaktions intensitet, som specielt er kendetegnet ved 
serviceydelser, da en høj interaktion intensitet influere på de usynlige omkostninger 
der er forbundet med en offshore outsourcing operation. 

Når jeg i forhold til Stringfellow (2007) i første omgang kun vælger at kigge på 
begrebet interaktion intensitet er det fordi dette udelukkende forholder sig direkte til 
den enkelte aktivitet, hvorimod den anden halvdel af Stringfellows koncept, 
Interaktion distance, er mere generelt uanset hvilken aktivitet der eventuelt offshore 
outsources. Begrebet interaktion distance anvendes i forbindelse med 
undersøgelsesspørgsmål U2, og konceptet uddybes nedenfor. 

Kort fortalt dækker begrebet interaktion intensitet over det forhold, at der i 
forbindelse med leveringen af f.eks. en serviceydelse, er en form interaktion mellem 
kunden og serviceleverandøren. Intensiteten af denne interaktion er i høj grad 
afhængig af det man indenfor service operation management litteraturen kalder 
henholdsvis serviceindhold og serviceprocessen. 

Serviceindhold: Omfatter det produkt en servicevirksomhed leverer til kunden. Hvis 
det fra servicevirksomhedens side er veldefineret hvad det er servicevirksomheden 
skal levere, og kunden kan forstå og har accepteret dette, så er der en overvejende 
sandsynlighed for at interaktion intensiteten mellem kunden og servicevirksomheden 
kan minimeres. Hvis serviceindholdet fra servicevirksomhedens synspunkt er 
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veldefineret, men kunden ikke er helt klar over hvad det er servicevirksomheden 
tilbyder, har en anden opfattelse af hvad der leveres eller ikke helt kan udtrykke hvad 
der ønskes, så stiger interaktion intensiteten mellem kunden og servicevirksomheden. 
Omvendt kan der også være situationer hvor kunden er helt klar over hvad de vil 
have, men hvor servicevirksomheden ikke helt kan udtrykke hvad det er de kan 
levere. Denne situation vil også føre til en stigende interaktion intensitet mellem 
kunde og servicevirksomhed. Sidst men ikke mindst er der selvfølgelig også mulighed 
for at kunden ikke præcist ved hvad der ønskes og servicevirksomheden ikke præcist 
ved hvad de kan tilbyde. I denne situation har vi den højeste interaktion intensitet 
mellem kunde og servicevirksomhed. 

Serviceprocessen: Omfatter henholdsvis produktionen og leverancen af ovennævnte 
serviceindhold. I forbindelse med serviceprocessen refererer Stringfellow til tre 
karakteristika der har indflydelse på interaktion intensiteten: 1) En serviceproces kan 
enten være standardiseret eller ikke standardiseret. Ved en standardiseret proces 
leverer servicevirksomheden præcist det samme fra gang til gang. Er kunden bekendt 
og indforstået med dette er der kun behov for en lav interaktion intensitet mellem 
kunde og servicevirksomhed. Er processen derimod ikke standardiseret men variere 
fra gang til gang, vil dette medføre en høj interaktion intensitet. 2) I løbet af en 
serviceproces er det ofte nødvendigt at træffe forskellige beslutninger. Disse 
beslutninger kan enten træffes på baggrund af eksplicit viden som der kan afkodes og 
forklares eller på baggrund af tavs viden som ikke umiddelbart kan afkodes og som er 
rodfæstet i den enkelte person og involvere faktorer som personlig overbevisning, 
intuition, underbevidste eller ubevidste tanker. Eksplicit viden kan overføres til andre 
selvom det ofte kan være en langvarig proces, hvorimod tavs viden ikke umiddelbart 
overføres. Er de beslutninger der træffes i forbindelse med en serviceproces således 
baseret på eksplicit viden, vil interaktion intensiteten således være forholdsvis lavere i 
forhold beslutninger truffet på baggrund af tavs viden. 3) Det tredje karakteristika der 
har indflydelse på serviceprocessen er den afhængighed der er mellem de forskellige 
aktiviteter i processen. Afhængigheden kan beskrives vha. Thompsons (1967) 
sekventielle, samlede eller gensidige afhængighed. Den sekventielle afhængig betyder 
at når første aktivitet er udført kan denne overdrages til næste person som så udfører 
næste aktivitet osv.. Samlet afhængighed betyder at dem som indgår i 
serviceprocessen arbejder parallelt, men uafhængigt af hinanden, hvorefter de 
forskellige aktiviteter samles til sidst. Gensidig afhængighed vil sige at dem som 
indgår i serviceprocessen arbejder i parallelt og konstant kommunikere og opdatere 
sine egne aktiviteter på baggrund af udviklingen i de aktiviteter der foregår hos de 
øvrige medlemmer af serviceprocessen. I forhold til interaktion intensitet har den 
sekventielle afhængighed den laveste intensitet, efterfulgt af den samlende 
afhængighed som har en moderat intensitet og hvor den gensidige afhængighed har 
den største intensitet. 
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Kritik af interaktion intensitet og interaktion distance konceptet 

Umiddelbart er Stringfellows model omkring interaktion intensitet en rigtigt god og 
umiddelbart brugbar model, og jeg har ikke været i stand til at finde kritik af 
modellen. Uagtet om en virksomhed ender op med at offshore outsource eller ej, er 
de punkter Stringfellow behandler, under begrebet interaktion intensitet, relevant for 
næsten enhver servicevirksomhed. 

Mit eneste kritikpunkt er, at om end modellen er forholdsvis simpel at forstå, så kan 
det være problematisk at fastlægge omkostningerne ved at standardisere samt 
kodificere og overføre eksplicit og hvis muligt tavs viden i et forsøg på at reducere 
interaktion intensiteten og holde dette op mod de eventuelle besparelser det måtte 
medføre.  

Undersøgelsesspørgsmål U-2: 

Interaktion afstand 

Til brug i analysen af det økonomiske potentiale anvendes den anden halvdel af 
Stringfellows framework, omhandlende interaktion afstand.  

Udover en række synlige omkostninger (som f.eks. flybilleter, hotelophold, ikke 
produktive rejsetimer o.s.v.) i forbindelse med offshore outsourcing, opererer 
Stringfellow ligeledes med en række usynlige omkostninger der fremkommer som 
følge af tre interaktion afstande som er den geografiske, sproglige og kulturelle 
afstand der er mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner. 

De usynlige omkostninger forbundet med disse interaktions afstande er yderligere 
detaljeret i analysefasen.  

Kritik af interaktion afstand 

Selvom Stringfellows framework igen er forholdsvis simpel at forstå, har den for mit 
vedkommende vist sig forholdsvis vanskelig at anvende i praksis. Hvis ikke det er 
muligt at indhente erfaringstal fra andre virksomheder der har været igennem eller i 
en i gang med en offshore outsourcing operation, er det stort set umuligt at estimere 
størrelsen på de omkostninger der opstår som følge af de tre interaktions afstande. 

Herudover forestiller jeg mig at omkostningerne vil falde med tid efterhånden som 
erfaring opbygges, men dette berører Stringfellow ikke umiddelbart. 

Undersøgelsesspørgsmål U-3: 

Service operation management 

En af forudsætningerne for at lykkedes med offshore outsourcing af serviceydelser er, 
at viden kan flyttes hurtigt og effektivt mellem de forskellige aktører i serviceydelsen. 
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Hvis dette skal kunne ske effektiv kan det ikke nytte noget, at man for hvert projekt 
er nød til at starte fra bunden, og overføre al viden på ny. Heller ikke selvom 
projektet, i både kundens og i aktørernes øjne, er helt unikt fra projekt til projekt. 

Selvom både kunden og byggeprojektets øvrige aktører, herunder også 
medarbejderne hos ALECTIA, ofte er af den opfattelse at man medvirker i design af 
noget helt specielt og unikt, som f.eks. udvidelsen af universitetshospitalet i Skejby 
eller Køge, så vil der i også denne type opgaver være mange ting som ikke er så 
specielle og unikke endda. En del af den problematik der er i at få viden til at flyde 
hurtigt og effektivt i et byggeprojekt er derfor, at få en holdningsændring fra at vi 
betragter det enkelte byggeri som noget helt unikt der (næsten) aldrig er set før, til i 
overvejende grad at være et standard produkt, med få specialiteter og unikke 
elementer. 

Til brug for dette anvendes elementer fra servicelitteraturen, og her mere specifikt 
området service operation management, og de tre begreber Strangers, Repeaters og 
Runners. 

Videns flow i multinationale selskaber 

Et vigtigt element i offshore outsourcing af rådgivningsydelser i et byggeprojekt er det 
flow af viden der vil være mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner. 
Herunder ikke mindst den lethed hvormed dette flow af viden foregår samt hvordan 
den modtagne viden bliver modtaget og fortolket hos modtageren. For at analysere 
hvilke muligheder ALECTIA måtte have for at fremme både letheden i flowet men også 
modtagerens evner til at modtage og fortolke den afsendte viden korrekt, har jeg 
valgt at tage udgangspunkt i Gupta og Govindaranjans (2000) artikel om videns flow i 
multinationale selskaber. 

Artikel omhandler overordnet set læring i multinationale selskaber og beskriver 
hvordan man kan fremme et videns flow mellem henholdsvis datterselskaber imellem 
og mellem datterselskaber og moderselskab og omvendt.  

Artiklen identificerer fem overordnede drivere for videns flow mellem 
datterselskaberne og mellem datterselskaberne og moderselskabet. disse fem drivere 
er: (1) Værdien af afsenderens videns lager for modtageren. (2) Motivationen hos 
afsenderen for at dele sin viden med modtageren. (3) Til stedeværelsen af såkaldte 
transmissionskanaler, som både skal være tilstrækkelige og funktionelle. (4) 
Motivationen hos modtageren for at modtage den afsendte viden. (5) Modtagerens 
evne til at absorbere den afsendte viden og omdanne denne til til forretningsmæssig 
værdi. 

Selvom Gupta og Govindaranjans artikel beskæftiger sig med videns flow indenfor 
samme virksomhed, mener jeg den er relevant da man i en offshore outsourcing 
operation beskæftiger sig med samme problematikker. 



22 
 

Kritik af videns flow i multinationale selskaber 

Som sådan har jeg ikke nogen umiddelbar kritik af Gupta og Govindaranjans 
framework, men baggrunden for deres framework er noget forskellig fra en offshore 
outsourcing operation hvilket man nok bør have fokus på. 

Når viden deles indenfor samme virksomhed finder der sjældent en kontant betaling 
sted ved samme lejlighed. Den gevinst man således opnår, er i første omgang således 
kun en forventning om en højere gevinst engang ude i fremtiden. Dette er 
sandsynligvis ikke lige så motiverende som en kontantbetaling her og nu. 

Gupta og Govindaranjans artikel omhandler overførsel af tavs viden. Som man vil se i 
analyse afsnittet i nærværende hovedopgave, vil hovedparten af den viden der 
forventes overført mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner være af 
eksplicit karakter. Dette burde alt andet lige have en positiv indflydelse på 
modtagerens evne til at absorbere den afsendte viden. 

BAGGRUND - VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE   

ALECTIA er en ca. 100 år gammel rådgivende ingeniørvirksomhed med ca. 700 
ansatte fordelt på kontorer i Virum (hovedkontor), Odense, Kolding, Århus og London 
(UK). 

Historie3 

I 1912 stiftede ingeniørerne Ludvig Birch og Jacob Krogboe virksomheden Birch & 
Krogboe. I begyndelsen beskæftigede virksomheden sig primært med bolig- og 
hospitalsbyggeri, og Birch & Krogboe var med til at opføre flere af Danmarks store 
sygehuse, heriblandt Odense Universitetshospital, Gentofte Amtssygehus og Hvidovre 
Hospital. Op igennem 1900-tallet blev virksomheden stadig mere kendt og anerkendt 
for sin høje kvalitet, og Birch & Krogboe var involveret i en lang række historiske 
byggeprojekter, inklusiv opførelsen af Ingeniørforeningens Hus, Kastrup Lufthavn, 
Radiohuset, Rigshospitalet, Bellahøjhusene og DTU. I 2005 lancerede ledelsen en 
ambitiøs strategi med fokus på organisk vækst og opkøb. Og i perioden 2005-2012 
gennemførte ALECTIA 11 strategiske opkøb, som har tilført virksomheden en lang 
række nye kompetencer og bragt os ud på nye og internationale markeder. Som en 
del af strategien skiftede Birch & Krogboe i 2008 navn til ALECTIA. 

Organisation 

En af følgevirkningerne af de ovenfor nævnte virksomhedsopkøb er at ALECTIA i dag 
er en divisionsopdelt virksomhed bestående af følgende fire divisioner: 

                                                           
3 http://www.alectia.com/da/om-alectia/#!omalectia 

http://www.alectia.com/da/om-alectia/#


23 
 

• Byggeri 
• Ledelse, Sundhed og Arbejdsmiljø 
• Miljø, Energi og Vand 
• Proces 

I det efterfølgende vil jeg fokusere på division Byggeri og jeg vil således ikke beskrive 
yderligere om de tre øvrige divisioner. 

Division Byggeri 

Division Byggeri er den største division i ALECTIA målt på både omsætning og antal 
medarbejdere og i 2013 stod divisionen således for ca. 47% af den samlede 
omsætning set i hold til egenproduktion og ca. 35 % af medarbejderne. 

ALECTIA er en af landets førende rådgivere inden for nybyggeri, ombygninger og 
store renoveringsprojekter. ALECTIA indgår i alle dele af processen – fra idé, 
projektudvikling og projektering til implementering og drift af bygninger. Vi hjælper 
kunderne med at finde den rigtige tekniske løsning og rådgiver i forbindelse med 
udformning af kravspecifikationer, løsningsprincipper og udbuds- og projektmateriale, 
der kan danne baggrund for kontraktindgåelse og udførelse på byggepladsen. 

ALECTIAs faglige kompetencer dækker bredt, og vi betragter os selv som eksperter i 
de klassiske ingeniørydelser som konstruktioner, vvs, el, byggestyring og 
bygherrerådgivning. Derudover leveres specialydelser inden for udbudshåndtering, 
indeklima, bygningsfysik, materialeteknologi, brandrådgivning, risikostyring, støj og 
akustik. Organisatorisk er division Byggeri en matrix organisation som vist nedenfor: 
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Som det ses af matrixen består denne lodret af fire faglige områder såsom VVS, EL, 
Bygherrerådgivning og Konstruktioner der hver især indeholder 2-3 afdelinger og 
vandret består matrixen af tre forretningsområder. De faglige medarbejdere arbejder 
således på tværs af de tre forretningsområder og kan således godt beskæftige sig 
med et kontorbyggeri i forretningsområdet Erhverv, Boliger og Kommuner den ene 
dag, et universitetsbyggeri under forretningsområdet Uddannelse og Stat den anden 
dag og et superhospital under forretningsområdet Hospitaler den tredje dag. 

For at give et indtryk af de opgavetyper og kunder ALECTIA beskæftiger sig med nu 
og har beskæftiget sig med indenfor det seneste år, vil jeg for de enkelte 
forretningsområder kort nævne: 

Erhverv, boliger og kommuner: Nyt hovedkvarter for Novo Nordisk, Nyt hovedkvarter 
for Carlsberg, nyt hovedkvarter for Microsoft Danmark og nyt Multimediehus på Århus 
havn. 

Uddannelse og stat: Adskillige nybyggerier og renoveringsopgaver på Danmarks 
Tekniske universitet, Københavns Universitet, Ålborg universitet  samt Navitas Park 
(Århus universitet, Århus Maskinmesterskole og INCUBA) på Århus havn. 

Hospitaler: Nyt Universitetshospital i Skejby (Århus), nyt Universitetshospital i Køge, 
ny servicebygning og sterilcentral på Herlev hospital samt ny sterilcentral på 
Rigshospitalet. 

Serviceydelsen 

Set i forhold til de afgrænsninger der er gjort i nærværende projekt så er ALECTIAs 
serviceydelse primært et fysisk produkt i form af en række dokumenter som beskriver 
hvordan og med hvilke materialer, et givet byggeri skal opføres. Dokumenterne 
anvendes til dels til at en entreprenør kan afgive et tilbud på at opføre byggeriet og til 
dels til opførelsen.  ALECTIAs serviceydelse er dog ikke kun det at producere 
ovennævnte dokumenter. Under selve byggeriet er ALECTIAs ydelse til dels at 
kontrollere det af entreprenøren udførte arbejde i form af såkaldte fagtilsyn og til dels 
at styre byggeriet i forhold til tid og økonomi.   

Kontraktuelt er ALECTIAs serviceydelse stort set altid bundet op på Foreningen af 
Rådgivende Ingeniørers (FRI) ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning. I FRIs 
ydelsesbeskrivelse er processen bygget op af en række faser bestående af: 

Byggeprogram -> Dispositionsforslag -> Projektforslag -> Forprojekt 
(Myndighedsprojekt) -> Hovedprojekt -> Udførelse (byggeledelse og fagtilsyn)4. 

I forbindelse med ovennævnte faser kan de principielt deles op i tre forskellige 
serviceydelser: Rådgivning, projektering/dimensionering og kontrol.  

                                                           
4 De enkelte faser uddybes i forbindelse med undersøgelsesspørgsmål U-1. 
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• Kigger vi på de tre første faser som er henholdsvis program og forslagsfaserne, 
så er det her hvor man i tæt samspil med både bygherre og andre 
samarbejdspartenere forsøger at omdanne bygherrens tanker og ønsker til den 
kommende bygnings funktioner til en bygbar bygning. I disse faser er 
serviceydelsen i meget høj grad præget af rådgivning hvor de enkelte 
ingeniører rådgiver om hvad de mener, er mest hensigtsmæssigt i forskellige 
situationer så bygherren har et så godt beslutningsgrundlag som muligt. 
Rådgivningen er baseret på både eksplicit og tavs viden og kvaliteten af 
rådgivningen er i høj grad afhængig af den enkelte ingeniørs erfaring, intuition 
og evne til at træffe korrekte beslutninger baseret på følelser og 
mavefornemmelser. Hvis man skal drage en parallel til en 
produktionsvirksomhed er disse faser nok tættest på at kunne sidestilles med 
en produktionsvirksomheds produktdesign/-udvikling. 

 

• I de efterfølgende to faser som er myndigheds- og hovedprojektet er de faser 
hvor man sætter tal og størrelser på de delelementer der indgår i det 
kommende byggeri. I disse faser indeholder ALECTIAs ydelser et højt element 
af dimensionering, som i overvejende grad er præget af eksplicit viden. I disse 
faser beregnes, tegnes og beskrives, blandt mange andre ting, sådanne ting 
som f.eks. størrelser på konstruktive søjler og bjælker, størrelser på 
ventilationskanaler og –aggregater samt tykkelser på elkabler. 
Dimensioneringen er hovedsagligt baseret på matematiske formler, fysiske 
love, normer og standarder samt relevant byggelovgivning. Da byggeriets 
udformning, udseende, placering af konstruktioner og div. tekniske anlæg osv. 
er fastlagt i de foregående faser, er behovet den implicitte viden i disse faser 
stærkt reduceret. 

 

• I den sidste fase som er udførelsesfasen er den fase hvor man kontrollerer at 
det entreprenøren rent faktisk bygger, er i overensstemmelse med det 
projekterede og om det er udført håndværksmæssigt korrekt(fagtilsyn). 
Herudover kontrolleres entreprenørens bemanding og fremdrift på byggeriet i 
forhold til tidsplanen og sidst men ikke mindst kontrolleres og styres byggeriets 
økonomi i forhold til budgettet (byggeledelse). Hvad angår fagtilsyn bliver 
denne ydelse ofte bemandet med yngre og knap så erfarne ingeniører da der 
hovedsagligt er behov for eksplicit viden og det nødvendige erfaringsniveau er 
forholdsvis lavt. For så vidt angår byggeledelsen er denne også baseret på 
eksplicit viden. Der er her dog behov for en vis grad af erfaring når fremdriften 
eller et eventuelt ekstra krav skal vurderes. 

De ovenfor beskrevne serviceydelser i forhold til rådgivning, 
projektering/dimensionering og kontrol skal selvfølgelig betragtes som overordnede. I 
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den virkelige verden er byggeprojekter ofte præget af ændringer undervejs og der 
kan derfor ofte være behov for rådgivning i både projekterings faserne og i 
udførelsesfaserne, ligesom der også ofte er behov for projektering/dimensionering i 
udførelsesfasen. 

Projektorganisering 

I et typisk projekt bemandes opgaven i første omgang med en projektleder 
umiddelbart efter opgaven er kommet i hus. På baggrund af opgavens karakter og 
sværhedsgrad samler projektlederen herefter sit projektteam som typisk består af 
følgende fagområder: Konstruktioner, kloak, VVS/ventilation, køl, el samt 
bygningsautomation/sikring/IT. Herudover suppleres med specialister i nødvendigt 
omfang indenfor f.eks. brand, akustik o.l.. Indenfor de enkelte fagområder indgår én 
eller flere fagingeniører og en 2D eller 3D CAD designer. Som oftest forsøges 
projekterne bemandet med senioringeniører i de indledende program- og forslagsfaser 
for så inddrage en større andel mindre erfarne og junioringeniører i henholdsvis 
projekterings- og udførelsesfaserne. Et typisk organisationsdiagram på et 
byggeprojekt i program-, forslags- og projekteringsfaserne, udført alene i Danmark, 
kunne se ud som i nedenstående figur 1: 

 

 

Figur 2: Projektorganisation i et rent dansk projekt i program-, forslags- og projekteringsfaserne. 

I udførelsesperioden ser projektorganisationen næsten identisk ud. Dog er 
byggelederen tilkommet og har overtaget den daglige ledelse af projektet fra 
projektlederen, ligesom fagtilsynet har overtaget fra de projekterende (i praksis er det 
dog i stort omfang ofte de samme personer): 
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Figur 3: Projektorganisation i et rent dansk projekt i udførelsesfasen. 

Nærværende baggrundsbeskrivelse giver blot et overordnet indtryk af ALECTIA som 
virksomhed, den serviceydelse ALECTIA leverer samt hvordan man er organiseret i et 
typisk projekt. I den efterfølgende analyse gås dybere ind i flere af ovennævnte 
emner.  

ANALYSE  

U-1:Hvilke aktiviteter kan ALECTIA med fordel eventuelt offshore 
outsource? 

Outsourcing af serviceydelser som f.eks. ingeniørrådgivning er en hel del mere 
problematisk end outsourcing af vareproduktion, da serviceydelser er kendetegnende 
ved en høj interaktion mellem kunde og servicevirksomhed. Dette gælder i høj grad 
også for ALECTIA i forbindelse med rådgivning på byggeprojekter. At det er 
problematisk at outsource ingeniørrådgivningen på byggeprojekter, er som 
udgangspunkt dog ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er umuligt. I 
forbindelse med nærværende undersøgelsesspørgsmål vil jeg derfor, ud fra egne 
erfaringer og fra mine interview med øvrige ALECTIA medarbejdere, forsøge at 
analysere hvilke af ALECTIAs rådgivningsydelser der i forbindelse byggeprojekter 
eventuelt kan offshore outsources. 

Analysen er opdelt i to sektioner hvor første sektion omhandler en aktivitets-baseret 
analyse (Jensen og Petersen, 2011) af ALECTIAs værdikæde. I denne sektion vil jeg 
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opdele ALECTIAs værdikædes hovedpunkter i aktiviteter og ud fra disse aktiviteter 
vurdere interaktion intensiteten (Stringfellow, 2007) for hver enkelt aktivitet i forhold 
til lav-, middel- og høj intensitet, hvor lav intensitet defineres som værende 0-2 
interaktioner pr. måned, middel intensitet som interaktioner på ugebasis og høj 
intensitet som interaktioner dagligt og ofte flere gange dagligt. Anden sektion 
omhandler en ressource-baseret analyse af ALECTIAs ressourcer hvor det analyseres 
om ALECTIAs ressourcer kan lede til en konkurrencemæssig fordel. I analysen 
fokuseres på kriterierne i VRIO-modellen (Barney, 2010). Der afsluttes med en 
delkonklusion hvor der peges på hvilke dele af værdikæden der eventuelt kan offshore 
outsources. 

ALECTIAs værdikæde og interaktion intensitet. 

Hvis ALECTIA skal være i stand til at offshore outsource nogle af deres 
rådgivningsydelser i forbindelse udarbejdelsen af byggeprojekter har jeg taget 
udgangspunkt i at de bedst egnede ydelser er dem hvor der er en minimal interaktion 
mellem ALECTIA og projektets øvrige aktører som f.eks. bygherren, arkitekt, 
myndigheder o.l.  

I forsøget på at identificere hvilke aktiviteter der kunne være interessante i 
forbindelse med offshore outsourcing har jeg valgt kigge på værdikæden fra Porter 
(1985) som er gengivet i sin oprindelige udgave nedenfor i figur 1: 

 

 

Figur 4: Værdikæde af Michael Porter (1985). Kilde: Competitive Advantage, Creating and 
Sustaining superior Performance by Michael E. Porter (1985) 

 

Da Michael Porter udviklede sin oprindelige værdikæde blev dette gjort med en 
produktionsvirksomhed I tankerne, hvilket dog ikke passer med projektforløbet i en 
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rådgivende ingeniørvirksomhed i forbindelse med et byggeprojekt. På baggrund af 
egne erfaringer og de input jeg har fået ved interview af øvrige ALECTIA 
medarbejdere kommer jeg i figur 2 med mit forslag til hvordan primæraktiviteterne i 
en værdikæde i et byggeprojekt i forenklet udgave kunne se ud: 

 

 

Figur 5: Porters værdikæde tilpasset i forhold til ALECTIAs projektforløb. 

 

Inputtet til ALECTIAs værdikæde kan siges at være informationer i form af bygherrens 
ønsker og krav til byggeriet. Informationerne bearbejdes gennem program og 
forslagsfaserne, hvor man løbende får deltaljeret bygherrens ønsker og krav mere og 
mere, i forhold til hvordan byggeriet skal se ud. Hver fase afsluttes med at bygherren 
godkender program eller forslag. Byggeprogrammet skal således være godkendt før 
man påbegynder arbejdet på dispositionsforslaget, som så igen skal være godkendt af 
bygherren før man påbegynder projektforslaget og så fremdeles. Med et godkendt 
projektforslag burde der være enighed om at alle bygherrens ønsker og krav til 
byggeriet er behandlet og indarbejdet, ligesom der på dette stadie også er enighed 
om hvad byggeriet skal koste samt hvor lang tid det skal tage. På dette tidspunkt 
burde bygherren principielt kunne trække sig tilbage og vente på det færdige byggeri 
(selvom det ikke sker i praksis). 

Med det godkendte projektforslag i hånden er det nu muligt for ingeniører og 
arkitekter at beskrive og illustrere det endelige byggeri i et såkaldt 
myndighedsprojekt. Når myndighederne har godkendt projektet og udstedet en 
såkaldt byggetilladelse kan det egentlige dimensioneringsarbejde påbegyndes i 
hovedprojektfasen. Da der ofte kan være en forholdsvis lang behandlingstid hos 
myndighederne, opstartes hovedprojekteringen dog ofte i parallel med 
myndighedsbehandlingen i håb om en forventet efterbevilling. 



30 
 

Efter færdiggørelse af hovedprojektet kan dette sendes i udbud og der kan indhentes 
tilbud fra en række entreprenører hvorefter man kan indgå kontrakt med vinderen. 
Når der er indgået kontrakt med en entreprenør kan projektopfølgningsfasen 
påbegyndes, hvorefter selve udførelsen startes.  

Som det fremgår af ovennævnte er et byggeprojekt sammensat af en række faser 
som hver især skal være afsluttet inden den efterfølgende fase kan igangsættes. Der 
er således et element af det Thompson (1967) jf. Jensen og Petersen (2011) kalder 
en ”long-Linked” teknologi. Den i figur 2 viste værdikæde er dog ikke specielt 
detaljeret og siger ikke umiddelbart noget om hvilke aktiviteter der indgår i de enkelte 
faser. Jeg vil derfor i det efterfølgende forsøge at detaljere værdikæden yderligere og 
gennemgå de enkelte primærdele af værdikæden og kort beskrive hvad leverancen 
indeholder (serviceindhold) samt hvilke aktiviteter der indgår i udarbejdelse af 
leverancen (serviceproces): 

Salgsfasen 

Salg: Salg af byggeprojekter foregår ofte som en indbudt projektkonkurrence hvor 
bygherren indbyder et antal konkurrencehold som hver især består af henholdsvis én 
eller flere ingeniør- og arkitektvirksomheder på hvert hold. Alternativt tildeles 
opgaven direkte fra bygherren. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et byggeprogram 
omfatter: 

• Holddannelse med samarbejdspartnere som f.eks. arkitekter. 
• Udarbejdelse af løsningsforslag. 
• Præsentation af løsningsforslag. 
• Juridisk evaluering af opgaven. 
• Teknisk og økonomisk vurdering af opgaven. 
• Honorarberegninger. 
• Kontraktforhandlinger 

Salgsarbejdet foregår ofte i tæt samarbejde med nogle samarbejdspartnere og her 
ikke mindst med bygherrer og arkitekter. I nedenstående tabel 1 har jeg gengivet 
ovennævnte aktiviteter i forhold til deres interaktion intensitet: 

Tabel 1: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i salgsfasen.  

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Holddannelse  X  
Udarbejdelse af 
løsningsforslag 

   
X 

Præsentation af 
løsningsforslag 

   
X 

Juridisk vurdering X   
Teknisk og    
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økonomisk vurdering X 
Honorarberegning X   
Kontraktforhandlinger   X 
 

Som det ses af ovennævnte er der en høj interaktion intensitet i forbindelse med flere 
af aktiviteterne salgsfasen, som kan gøre det vanskeligt at offshore outsource disse 
aktiviteter. Herudover er der en del aktiviteter der omhandler fastsættelse af 
ALECTIAs honorar og juridiske konsekvenser, hvilket er aktiviteter som må forventes 
at ALECTIA ønsker at holde indenfor egne rækker, hvorfor disse aktiviteter heller ikke 
kan offshore outsources. Der var enighed omkring dette blandt de interviewede 
ALECTIA medarbejdere. 

Program- og forslagsfasen 

Værdikædens næste overordnede fase, er en såkaldt program- og forslagsfase, der 
indeholder de tre underfaser: Byggeprogram, dispositions- og projektforslag:   
 
Byggeprogram: Byggeprogrammet er en koordineret sammenfatning af 
klientens(bygherrens) krav og ønsker til byggeriet og udarbejdes normalt som en 
beskrivelse(eventuelt skematisk), der angiver de fysiske krav til friarealer, 
konstruktioner, installationer og overfladers kvalitet samt målsætninger om 
bæredygtighed, der forudsættes opfyldt. 
 
De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et byggeprogram 
omfatter: 
 

• Udarbejdelse af organisationsplan for ALECTIAs område. 
• Udarbejdelse af oplæg til plan for projektbeslutninger og -godkendelser, som de 

projekterende skal indhente fra klienten for ALECTIAs område. 
• Udarbejdelse af overordnet tidsramme for projektet for ALECTIAs område. 
• Udarbejdelse af samlet budget for projektet for ALECTIAs område. 
• Udarbejdelse af ovennævnte beskrivelse og skitser for friarealer, konstruktioner 

m.m. for ALECTIAs område. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte dokumenter. 

 
Tabel 2: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i programfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Organisationsplan X   
Plan for 
projektbeslutninger og 
-godkendelser 

 
 
X 

  

Tidsplaner  X  
Budgetter X   
Beskrivelser for 
installationer og 
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konstruktioner X 
Skitser for 
installationer og 
konstruktioner 

   
 
X 

Kvalitetssikring X   
 
Som det ses af tabel 2 har jeg vurderet at der kun er to af aktiviteterne hvor der en 
høj interaktion intensitet mellem ALECTIA og de øvrige aktører. Det vurderes dog 
samtidig at disse to aktiviteter alene udgør ca. 95 % af tidsforbruget. Interaktionen 
består i hyppig mødeaktivitet, e-mail korrespondance og telesamtaler op til flere 
gange dagligt. Da de resterende aktiviteter samtidig kræver et vist kendskab til 
danske forhold vurderes det at denne fase som udgangspunkt ikke er velegnet til 
offshore outsourcing. Efterhånden som ALECTIA bliver fortrolig med en eventuel 
offshore outsourcing partner kunne man måske nok forestille sig at udarbejdelse af 
budget (entreprenøroverslag) og kvalitetssikring helt eller delvist kan offshore 
outsources. 
 
Dispositionsforslag: Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens 
løsning, på grundlag af et godkendt byggeprogram. Dispositionsforslaget indeholder 
en beskrivelse af forslagets forudsætninger, den arkitektoniske idé, funktioner, 
bæredygtighed og herunder også forslag til overordnet materialevalg, konstruktions- 
og installationsprincipper samt overvejelser om drift og vedligehold. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et dispositionsforslag 
omfatter: 
 

• Udarbejdelse af beskrivelse og skitser af konstruktive principper og 
hovedsystemer. 

• Udarbejdelse af beskrivelse og skitser til VVS- og ventilationsanlæggenes 
omfang og opbygning, vurdering af kapaciteter, principper for hovedforsyning, 
teknikrum og føringsveje. 

• Udarbejdelse af beskrivelse og skitser til el-anlæggenes omfang og opbygning, 
vurdering af kapaciteter, principper for hovedforsyning, teknikrum og 
føringsveje. 

• Udarbejdelse af overslag over bygningens energibehov. 
• Udarbejdelse af overordnet brandmæssig opdeling. 
• Udarbejdelse af tidsplan for projektering, udbud og udførelse for ALECTIAs 

arbejdsområder. 
• Udarbejdelse af entreprenøroverslag for ALECTIAs arbejdsområder. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte. 

 
Tabel 3: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i 
dispositionsforslagsfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Beskrivelse af 
konstruktive 
principper og 
hovedsystemer 

   
 
 
X 

Skitser af konstruktive    
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principper og 
hovedsystemer 

 
X 

Beskrivelse af VVS- og 
ventilationsanlæggene 

   
X 

Skitser til VVS- og 
ventilationsanlæggene 

   
X 

Beskrivelse af el-
anlæggene 

   
X 

Skitser af el-
anlæggene 

   
X 

Overslag over 
bygningens 
energibehov 

  
 
X 

 

Brandmæssig opdeling  X  
Tidsplan  X  
Entreprenøroverslag X   
Kvalitetssikring X   
 
Ligesom i tabel 2 så viser tabel 3, at jeg har vurderet en høj interaktion intensitet 
mellem ALECTIA og byggeriets øvrige aktører i forbindelse med de aktiviteter hvor 
bygherrens ønsker og krav til byggeriet skal klarlægges og hvor ingeniørydelserne 
skal koordineres med primært arkitekt. Som for byggeprogrammet er det min 
vurdering at de aktiviteter med lav- og middel interaktion intensitet på sigt i større 
eller mindre omfang vil kunne outsources. Hvorvidt dette vil kunne lade sig gøre vil i 
høj grad være afhængigt af den spil-over der vil finde sted mellem ALECTIA og en 
eventuel offshore outsourcing partner, samt i hvilke grad offshore outsourcing 
partneren vil være i stand til at oparbejde Catch-up kompetencer (Mudambi, 2008). 
 
Projektforslag: Projektforslaget er en viderebearbejdelse af det godkendte 
dispositionsforslag i en sådan grad, at alle de for projektet afgørende beslutninger er 
truffet og indgår i forslaget. Projektforslaget er det grundlag, hvorpå klienten 
træffer beslutninger om opgavens æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske 
løsning, drifts og vedligeholdelsesprincipper samt om finansiering. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et projektforslag 
omfatter: 

• Registrering af eksisterende forhold. 
• Udarbejdelse af beskrivelse for konstruktive hovedprincipper 
• Udførelse af overslagsberegninger og redegørelse for hovedsystem samt 

fastlæggelse af belastninger 
• Udførelse af eventuelle lyd- og akustiske beregninger med henblik på 

overholdelse af Bygningsreglementets krav 
• Udarbejdelse af konstruktionsplaner og -snit, samt typiske bygningsdele og 

kritiske detaljer 
• Vurdering af hulkrav for installationer 
• Udarbejdelse af redegørelse for arbejder i terræn. 
• Udarbejdelse af beskrivelse for VVS- og ventilationsanlæggenes omfang, 

opbygning og hovedkomponenter. 
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• Udarbejdelse af oversigtsplaner med installationsplacering, principsnit i 
installationer og hoveddisponering af teknikrum samt principdiagrammer 

• Udarbejdelse af principskitser for føringsveje, herunder væsentlige hulkrav til 
konstruktioner. 

• Udarbejdelse af beskrivelse for el-anlæggenes omfang, opbygning og 
hovedkomponenter 

• Udarbejdelse af oversigtsplaner med installationsplacering, principsnit i 
installationer og hoveddisponering af teknikrum 

• Udarbejdelse af principskitser for føringsveje, herunder væsentlige hulkrav til 
konstruktioner. 

• Udarbejdelse af beskrivelse for belysningsanlæg. 
• Ajourføring af tidsplan for projektering, udbud og udførelse. 
• Udarbejdelse af entreprenøroverslag for egne arbejdsområder. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte. 

 

Tabel 4: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i projektforslagsfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Registrering X   
Beskrivelse for 
konstruktive 
hovedprincipper 

   
 
X 

Redegørelse for 
hovedsystem samt 
fastlæggelse af 
belastninger 

   
 
 
X 

Lyd- og akustiske 
beregninger 

 
X 

  

Konstruktionsplaner 
og -snit, samt typiske 
bygningsdele og 
kritiske detaljer 

   
 
 
X 

Hulkrav X   
Redegørelse for 
arbejder i terræn. 

 
 

 
X 

 

Beskrivelse af VVS- og 
ventilationsanlæggene 

  
X 

 
 

Oversigtsplaner med 
installationsplacering 
m.m. 

  
 
X 

 
 
 

Principskitser for 
føringsveje 

  
X 

 
 

Beskrivelse af el-
anlæggene 

  
X 

 

Beskrivelse af 
belysningsanlægget 

  
X 

 

Oversigtsplaner med 
installationsplacering 

  
X 

 

Principskitser for    
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føringsveje X 
Ajourføring af tidsplan  X  
Ajourføring af 
entreprenøroverslag 

 
X 

 
 

 

Kvalitetssikring X   
 

Som det ses af ovennævnte tabel 4 er min vurdering at der i forbindelse med 
udarbejdelse af projektforslaget en stor interaktion intensitet mellem ALECTIA, 
bygherre og øvrige samarbejdspartnere på primært konstruktionssiden, hvorfor 
udarbejdelse af projektforslaget med hensyn til konstruktioner ikke umiddelbart er 
velegnet til offshore outsourcing. Man kunne så argumentere for at udarbejdelsen af 
projektforslaget i forbindelse med henholdsvis VVS- og ventilation samt el-
installationer kunne offshore outsources. I de enkelte faser er der dog det Thompson 
(1967) jf. Jensen og Petersen (2011) kalder en ”reciprocal” afhængighed, hvilket ville 
medføre en høj interaktion intensitet mellem konstruktionsfaget udført af ALECTIA, og 
de tekniske installationsfaser udført af en eventuel offshore outsourcing partner. På 
denne baggrund vil jeg vurdere, at projektforslaget overordnet set er uegnet til 
offshore outsourcing. Igen, som det også gør sig gældende i henholdsvis 
byggeprogrammet og dispositionsforslaget, er der nogle aktiviteter som indeholder lav 
interaktion intensitet, som med samme begrundelse som beskrevet under 
byggeprogrammet og dispositionsforslaget eventuelt på sigt kan offshore outsources. 

Med et af bygherren godkendt projektforslag i hånden skulle alle bygherrens ønsker 
og krav til byggeriet være bearbejdet i en sådan grad, at man principielt skal være i 
stand til at gå hver til sit og udarbejde henholdsvis myndighedsprojektet og 
hovedprojektet for egne fag. Hvorvidt dette er muligt i praksis afhænger i høj grad af 
hvor godt og detaljeret projektforslaget er bearbejdet. 

Myndigheds- og hovedprojekteringsfasen 
 
Myndighedsprojekt: Myndighedsprojektet er en viderebearbejdning af det godkendte 
projektforslag i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for 
myndighedsgodkendelse. Myndighedsprojektet indeholder en redegørelse for 
projektets endelige udformning i relation til myndighedskrav, herunder en beskrivelse 
af projektets arkitektur, konstruktionsvalg, materialevalg og tekniske installationer. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et myndighedsprojekt 
omfatter: 

• Udarbejdelse af akustiske beregninger og tilhørende dokumentation af disse. 
• Udarbejdelse af energi beregninger og tilhørende dokumentation af disse. 
• Udarbejdelse af hovedtegninger på et niveau som opfylder myndighedernes 

krav til dokumentation og som angiver de konstruktive forhold. 
• Udarbejdelse af hovedtegninger på et niveau som opfylder myndighedernes 

krav til dokumentation og som angiver VVS- og ventilationsinstallationer. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte. 
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Tabel 5: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i 
myndighedsprojektfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Akustiske beregninger X   
Energi beregninger X   
Hovedtegninger på et 
niveau som opfylder 
myndighedernes krav til 
dokumentation og som 
angiver de konstruktive 
forhold 

 
 
 
 
 
X 

  

Hovedtegninger på et 
niveau som opfylder 
myndighedernes krav til 
dokumentation og som 
angiver VVS- og 
ventilationsinstallationer. 

 
 
 
 
 
X 

  

Kvalitetssikring X   
 

De aktiviteter der er forbundet med udarbejdelse af et myndighedsprojekt er hver for 
sig principielt egnede til offshore outsourcing, i hvert tilfælde hvis man alene kigger på 
det forhold at der ikke er noget stort behov for interaktion mellem ALECTIA, 
bygherren og øvrige samarbejdspartnere. Men som det næsten siger sig selv er der et 
stort behov for at de projekterende har et solidt kendskab til danske forhold og den 
for Danmark gældende lovgivning på området, således at myndighedsprojektet 
udløser den forventede byggetilladelse. Hvorvidt et myndighedsprojekt vil være 
velegnet til offshore outsourcing vil således bero på hvorvidt ALECTIA vil være i stand 
til at overføre den nødvendige viden omkring danske forhold og den gældende 
lovgivning på området til en eventuel outsourcing partner.  
 
Hovedprojekt: Hovedprojektet fastlægger opgaven entydigt og med en sådan 
detaljeringsgrad, at det kan danne grundlag for endelig afklaring af byggetilladelsens 
betingelser samt for udbud, kontrahering og udførelse. Hovedprojektet skal omfatte 
dokumentfortegnelse, byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelser, tegninger, 
tidsplan og tilbudslister. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et hovedprojekt omfatter: 
 

• Ajourføring af udførelsestidsplan. 
• Ajourføring af entreprenøroverslag. 

Konstruktioner 
• Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser. 
• Udarbejdelse af tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, 

bygningsdelstegninger og detailtegninger. 
• Gennemgang af andre rådgiveres krav, der influerer på styrkeforhold. 
• Ajourføring af eventuelle akustiske beregninger, jf. Bygningsreglementets krav. 
• Udarbejdelse af statiske beregninger. 
• Udarbejdelse af udbudskontrolplan. 
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• Kvalitetssikring af ovennævnte. 
VVS-installationer og ventilationsanlæg 

• Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser. 
• Udarbejdelse af tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, 

bygningsdelstegninger, diagrammer og detailtegninger 
• Redegørelse for huller og afsætninger 
• Ajourføring af dokumentation for overholdelse af Bygningsreglementets krav til 

energibehov. 
• Udarbejdelse af udbudskontrolplan. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte. 

El-installationer 
• Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelser. 
• Udarbejdelse af tegninger omfattende hovedtegninger, oversigtstegninger, 

bygningsdelstegninger, diagrammer og detailtegninger 
• Tavletegninger med effektkredse 
• Redegørelse for huller og afsætninger. 
• Udarbejdelse af udbudskontrolplan. 
• Kvalitetssikring af ovennævnte. 

 
Tabel 6: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i hovedprojektfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Konstruktioner    
Arbejdsbeskrivelser X   
hovedtegninger, 
oversigtstegninger, 
bygningsdelstegninger 
og detailtegninger 

  
 
 
X 

 

Gennemgang af andre 
rådgiveres krav, der 
influerer på 
styrkeforhold 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 

Ajourføring af 
eventuelle akustiske 
beregninger 

 
 
X 

  

Statiske beregninger X   
Udbudskontrolplan X   
Kvalitetssikring X   
    
VVS- og ventilation    
Arbejdsbeskrivelse X   
Hovedtegninger, 
oversigtstegninger, 
bygningsdelstegninger, 
diagrammer og 
detailtegninger 

 
 
 
 
X 

  

Redegørelse for huller 
og afsætninger 

 
X 

  

Ajourføring af 
energiberegninger 

 
X 
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Udbudskontrolplan X   
Kvalitetssikring X   
    
El-installationer    
Arbejdsbeskrivelse X   
Hovedtegninger, 
oversigtstegninger, 
bygningsdelstegninger, 
diagrammer og 
detailtegninger 

 
 
 
 
X 

  

Tavletegninger med 
effektkredse 

 
X 

  

Redegørelse for huller 
og afsætninger 

 
X 

  

Udbudskontrolplan X   
Kvalitetssikring X   
    
Generelt    
Ajourføring af tidsplan  X  
Ajourføring af 
entreprenøroverslag 

 
X 

 
 

 

Tværfaglig 
kvalitetssikring med 
arkitekt m.fl. 

 
 
X 

  
 
 

 
 
Kigger vi igen alene på det forhold at der i hovedprojektet, alt afhængig af 
projektforslagets kvalitet, er begrænset interaktion med bygherren, arkitekt og øvrige 
aktører, så var der blandt de interviewede enighed om at det vil være teoretisk muligt 
at offshore outsource hele eller dele af hovedprojektet. Samtidig er hovedprojektet en 
fase hvor der ikke er behov for store kritiske beslutninger og overvejelser, men 
derimod en fase hvor der ”blot” skal dimensioneres med baggrund i matematiske 
formler, fysiske love, normer, standarder og gældende lovgivning. Her kan tilføjes at 
de matematiske formler og fysiske love der anvendes i forbindelse med udarbejdelse 
af hovedprojektet er ens uanset hvor man befinder sig i verden, ligesom hovedparten 
af de tekniske standarder og normer der anvendes i projekteringen er internationale 
og dermed allerede kendte af en eventuel offshore outsourcing partner. 
 
Når ovennævnte er sagt skal det dog ikke forstås således at det på nogen måde bliver 
let at offshore outsource hele eller dele af hovedprojektet. Blandt nogle af de ting der 
specielt bliver problematisk kan nævnes problematikken med sproget hvor det bliver 
nødvendigt at oversætte flere dokumenter både den ene og den anden vej. I 
forlængelse af sprogproblemerne ligger der også et stort arbejde i at sikre at 
eventuelle kulturelle forskelle ikke ødelægger offshore outsourcing operationen og 
sidst men ikke mindst ligger der også en kæmpe udfordring i at løse problemet med 
hvordan den nødvendige viden/informationer kan overføres hurtigt og korrekt. 
Problematikken med sproget og kulturforskel berøres kort i undersøgelsesspørgsmål 
U2, hvorimod problematikkerne med overførsel af viden/informationer analyseres i 
detaljer i undersøgelsesspørgsmål U3. 
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Udbuds- og kontraheringsfasen 

Udbudsmateriale: Udbudsmaterialet er det materiale der udsendes sammen 
hovedprojektet. Udbudsmaterialet er typisk et udbudsbrev, tilbudslister og 
udbudstidsplan. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med udarbejdelse af et udbudsmateriale 
omfatter: 

• Udarbejdelse af udbudsbrev. 
• Udarbejdelse af tilbudslister. 
• Udarbejdelse af udbudstidsplan. 
• Udsendelse af hovedprojekt og udbudsmateriale til prissætning hos 

entreprenører. 
• Besigtigelse/projektgennemgang med entreprenører. 
• Besvarelse af spørgsmål fra entreprenører. 
• Udarbejdelse og udsendelse af rettelsesblade. 

Tabel 7: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i udbudsfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel 
intensitet 

Høj intensitet 

Udbudsbrev. X   
Tilbudslister X   
Udbudstidsplan  X  
Udsendelse af hovedprojekt  

X 
  

Besigtigelse/projektgennemgang 
med entreprenører 

   
X 

Besvarelse af spørgsmål fra 
entreprenører 

  
X 

 
 

Udarbejdelse og udsendelse af 
rettelsesblade 

 
X 

 
 

 

 

Udbudsperioden er en forholdsvis kort og komprimeret periode med nogen til høj 
interaktion med de entreprenører som skal afgive tilbud på byggeprojektet hvorfor 
udbudsperioden vurderes at være uegnet til offshore outsourcing.  

Kontrahering: Kontraheringsfasen er den fase hvor man modtager entreprenørernes 
tilbud og indstiller vinderen til bygherren. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med kontrahering omfatter: 

• Deltagelse i licitation (fælles åbning af tilbud fra entreprenører) 
• Gennemgang af tilbud for fejl og mangler. 
• Evaluering af konditionsmæssige tilbud. 
• Kontraktforhandlinger med entreprenører. 
• Udarbejdelse af indstilling af vinder. 
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• Udarbejdelse af oplæg til entrepriseaftale. 

Tabel 8: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i kontraheringsfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Deltagelse i licitation   X 
Gennemgang af tilbud X   
Evaluering af 
konditionsmæssige 
tilbud 

 
 
X 

  

Kontraktforhandlinger   X 
Indstilling af vinder X   
Entrepriseaftale X   
 

Som for udbudsperioden er kontraheringsperioden også kort og komprimeret med 
nogen interaktion mellem ALECTIA, bygherre og entreprenører, hvorfor denne fase 
også vurderes uegnet til offshore outsourcing. 

Projektopfølgning: Ydelsen er en projekteringsydelse, der knytter sig til den del af 
projektet, som rådgiveren har udført. Projektopfølgningen skal bidrage til, at 
udførelsen, herunder evt. supplerende projektering udført af leverandører og 
entreprenører, følger projektets intentioner. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med projektering omfatter: 

• Eventuel færdigprojektering i samarbejde med entreprenør. 
• Gennemgang af projektdokumentation udarbejdet af entreprenører og 

leverandører. 
• Deltagelse i projektgennemgangsmøder og referatskrivning. 
• Deltagelse i eventuelle projekteringsmøder med entreprenører og leverandører. 
• Ajourføring af tidsplan såfremt færdig projektering eller entreprenør/leverandør 

projektering giver anledning til ændring af denne. 
• Indhentning af tilbud såfremt færdig projektering eller entreprenør/leverandør 

projektering giver anledning til ændring af økonomien. 
• Kvalitetssikring af færdig projektering eller entreprenør/leverandør 

projektering. 

Tabel 9: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i 
projektopfølgningsfasen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Færdigprojektering   X 
Gennemgang af 
projektdokumentation 

 
X 

  

Projektgennemgangsmøder   X 
Tidsplan    
Indhentning af 
supplerende tilbud 

 
 

 
X 

 

Kvalitetssikring X   
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Som det ses er der også en forholdsvis høj grad af interaktion med entreprenører og 
leverandører i projektopfølgningen, hvorfor denne fase, som de to foregående, 
vurderes uegnet til offshore outsourcing. 

Udførelsesfasen 

Byggeledelse: Byggelederen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige 
samt økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Byggelederen sikrer 
desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med byggeledelsen omfatter: 

• Skal repræsentere bygherren overfor entreprenørerne i forbindelse med 
arbejdets tilrettelæggelse og udførelse. 

• Udarbejdelse og ajourføring udbudstidsplan. 
• Udarbejdelse og ajourføring af bydget. 
• Bistand i forbindelse med udarbejdelse af byggepladsplaner 
• Bistand i forbindelse med færdiggørelse og ajourføring af plan for sikkerhed og 

sundhed. 
• Sikring af, at arbejdsmiljøkoordinering finder sted under udførelsen. 
• Udarbejdelse af de administrative bestemmelser for den samlede 

fagtilsynsfunktion og overvågning af, at disse følges. 
• Koordinering af det samlede fagtilsyn. 
• Indkalder til og leder byggemøder samt skriver referat. 
• Behandling af opståede problemer og eventuelle forslag til projektændringer 

under udførelsen og fremlæggelse af disse for projekteringslederen og træffer 
aftale om, hvorledes sådanne problemer eller ændringer håndteres. 

• Udarbejdelse af rapporter til orientering af klienten om byggeriets tidsmæssige 
og økonomiske forløb og foranlediger, at klientens godkendelse af dispositioner 
under byggeriets forløb indhentes. 

• Koordinering af indsamling af drifts og vedligeholdelsesvejledninger udarbejdet 
af leverandører og entreprenører og overdragelse af materialet til klienten. 

• Tilrettelæggelse og administration af afleveringsforretningen med bistand fra 
fagtilsynet. 

• Tilrettelæggelse og administration af 1-års eftersynet med bistand fra fagtilsyn. 
 
Tabel 10: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i forbindelse med 
byggeledelsen. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Bygherrerepræsentant   X 
Tidsplan  X  
Budget  X  
Byggepladsplaner X   
Planer for sikkerhed og    
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sundhed X 
Arbejdsmiljøkoordinering  X  
Adm. bestemmelser for 
fagtilsyn 

  
X 

 

Koordinering af fagtilsyn   X 
Byggemøder   X 
Behandling af opståede 
problemer og 
projektændringer 

   
 
X 

Rapportering om tid og 
økonomi 

  
X 

 

Drifts- og 
vedligeholdelsesvejledninger 

  
X 

 

Afleveringsforretning   X 
1-års eftersyn   X 
 
I byggeledelsesfasen er der en høj grad af interaktion intensitet med både bygherre 
og entreprenører, ligesom der ofte er behov for daglig til stedeværelse på 
byggepladsen. Byggeledelsesfasen vurderes på baggrund af dette som uegnet til 
offshore outsourcing. 

Fagtilsyn: Fagtilsynet forestår den kvantitative og kvalitative kontrol af 
entreprenørens arbejde i form af stikprøvevis tilsyn. 

De aktiviteter der udføres i forbindelse med fagtilsyn omfatter: 

• Udarbejdelse af tilsynsplan for fagtilsyn. 
• Fagtilsyn på byggepladsen, herunder udarbejdelse af tilsynsnotater og 

staderapporter. 
• Informerer byggeledelsen om tidsmæssige og økonomiske konsekvenser i 

forbindelse med projektændringer. 
• Fremsendelse af til enhver tid gældende tegninger og bygningsmodeller til 

entreprenørerne.  
• Levering af nødvendige informationer til byggelederen således at denne kan 

gennemføre sine koordinerende og administrative funktioner. 
• Deltagelse i byggemøder. 
• Udarbejdelse af mangellister i forbindelse med afleveringsforretning. 
• Indhentning af drifts- og vedligeholdelsesdokumenter fra entreprenørerne og 

overdragelse af disse til byggeledelsen. 
• Udarbejdelse af mangellister i forbindelse med 1-års gennemgang. 

 

Tabel 11: Sammenligning af værdikædeaktivitet og interaktion intensitet i forbindelse med 
fagtilsynet. 

Aktivitet Lav intensitet Middel intensitet Høj intensitet 
Udarbejdelse af 
tilsynsplan 

X   

Fagtilsyn på 
byggepladsen 

 
X 
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Information om 
økonomiske og 
tidsmæssige 
konsekvenser 

 
 
 
 

 
 
 
X 

 

Fremsendelse af 
gældende tegninger 

 
X 

  

Levering af nødvendige 
informationer til 
byggelederen 

  
 
X 

 

Deltagelse i byggemøder   X 
Udarbejdelse af 
mangellister 

 
X 

  

Indhentning og 
overdragelse af D&V 
dokumenter 

 
 
 

 
 
X 

 

 

Sammenlignet med byggeledelsesaktiviterne er interaktion intensiteten i forbindelse 
med fagtilsynet noget lavere. Fagtilsynet kræver selvfølgelig at man er til stede på 
byggepladsen hyppigt og at man kan dukke op med kort varsel, men aktiviteterne kan 
i et vist omfang udføres med begrænset interaktion. Hvis vi således vurdere 
muligheden for offshore outsourcing alene på baggrund af interaktion intensiteten, så 
vil fagtilsynet potentielt være en mulighed. 

Som det ses af ovennævnte er der i mange af faserne en stor interaktion mellem 
ALECTIA, bygherre og andre aktører, og herudover er de aktiviteter der foregår i de 
enkelte faser gensidigt afhængige af hinanden, det som Thompson (1967) jf. Jensen 
og Petersen (2011) kalder en ”reciprocal” afhængighed. Den fase med den laveste 
interaktion intensitet med byggeriets øvrige aktører vurderes dog at være 
hovedprojektfasen, hvorfor det er denne fase som umiddelbart vurderes bedst egnet 
til offshore outsourcing. Udfordringen i denne fase ligger selvfølgelig i, at der stadig er 
noget interaktion med byggeriets øvrige aktører samt en reciprocal afhængighed 
aktiviteterne imellem. Denne problematik behandles yderligere i 
undersøgelsesspørgsmål U3, hvor der kigges nærmere på overførsel af 
viden/informationer mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner, og herunder 
også på det begreb Sako (2006) kalder ”Productizing” af serviceydelser. I 
udførelsesfasen vurderes det også at fagtilsynet, eller i hvert tilfælde dele af dette, 
potentielt kan offshore outsources. Det kræver dog af offshore outsourcing partneren i 
et vist omfang er til stede på byggepladsen, ligesom det kræver at f.eks. 
tilsynsnotater, stadenotater o.l. gøres sproguafhængigt og ændres til en form for 
afkrydsningsnotat. 

ALECTIAs kernekompetencer 

I ovenstående afsnit blev ALECTIAs aktiviteter i værdikæden gennemgået og det blev 
vurderet at der i forhold til de aktiviteter der udføres i hovedprojektet er mulighed for 
en offshore outsourcing af disse. Denne vurdering blev dog alene foretaget på 
baggrund af at der foreligger et begrænset interaktionsniveau mellem ALECTIA og 
byggeprojektets øvrige deltagere i hovedprojekteringsfasen. 
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Inden vi hovedkulds kaster os ud i en offshore outsourcing operation af disse 
aktiviteter vil det være på sin plads at undersøge hvilke ressourcer og kompetencer 
der rent faktisk indgår i disse aktiviteter, og om de aktiviteter der foregår i 
hovedprojektfasen, evt. er medvirkende til at give ALECTIA en konkurrencemæssig 
fordel. Hvis dette er tilfældet vil det måske ikke være hensigtsmæssigt at offshore 
outsources disse aktiviteter alligevel, da man så i givet fald risikere at ødelægge en 
evt. konkurrencemæssig fordel. 

For at undersøge de ressourcer der indgår i udarbejdelsen af et hovedprojekt og 
analysere om disse evt. er medvirkende til at give ALECTIA en konkurrencemæssig 
fordel, anvendes som beskrevet under teoriafsnittet den ressource-baserede- model, 
Barney (1991). De ressourcer ALECTIA anvender i forbindelse med udarbejdelsen af 
et hovedprojekt består til dels af fysiske ressourcer i form af kontorfaciliteter, 
computere med tilhørende software, smart phones, lovgivningsmæssige og tekniske 
bøger, normer, standarder, div. måleinstrumenter og kontormateriel i øvrigt. 
Herudover indgår ressourcer i form af mennesker som hver især besidder en stor 
viden og erfaring inden for deres respektive områder. Sidst men ikke mindst indgår 
også organisatoriske ressourcer som bl.a. omfatter vores leverancemodel, 
projektmodel, procedure for risiko- og interessentanalyse, kvalitetssikringsprocedurer 
og statusrapporteringsprocedure.  

Nedenfor gennemgås ALECTIAs ressourcer i forhold til de fire betingelser Barney har 
opstillet og som en virksomheds ressource skal opfylde for at ressourcen kan siges at 
kunne give en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

Vurdering af om ressourcerne er værdifulde:  

For så vidt angår både de fysiske-, menneskelige- og organisatoriske ressourcer anses 
disse for at være værdifulde da ALECTIA med de nævnte ressourcer i mere end 100 år 
har været i stand til at bibeholde sin markedsandel, hvilket indikerer at man har 
været i stand til at udnytte de muligheder der løbende opstår i markedet samtidig 
med at man har været i stand til at beskytte sig mod de trusler der løbende 
eksisterer.   

Vurdering af om ressourcerne sjældne: 

Ved en vurdering af om ALECTIAs ressourcer er sjældne gennemgås disse hver for 
sig: 

Fysiske ressourcer: ALECTIAs fysiske ressourcer bestående af kontorfaciliteter, 
computere med tilhørende software, smart phones, lovgivningsmæssige og tekniske 
bøger, normer, standarder, div. måleinstrumenter og kontormateriel i øvrigt er 
ressourcer der frit kan købes på stort set et hvert gadehjørne. Ligeledes er alle 
ALECTIAs konkurrenter i besiddelse af tilsvarende ressourcer og ALECTIAs fysiske 
ressourcer kan derfor i sig selv næppe antages at være specielt sjældne. 
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Menneskelige ressourcer: Selvom alle ALECTIAs konkurrenter er i besiddelse af stort 
set sammen menneskelige ressourcer som ALECTIA, kan man alligevel godt sige, at 
ALECTIAs menneskelige ressourcer på visse områder sandsynligvis kan siges at være 
sjældne. Dette skal forstås på den måde at ALECTIA på visse faglige områder pt. er i 
besiddelse af medarbejdere som besidder så høj faglig kunnen at de er kendte blandt 
kunderne i markedet og ofte bliver efterspurgt selvom det eventuelt er en konkurrent 
som har opgaven. 

Organisatoriske ressourcer: Med hensyn til de organisatoriske ressourcer i form af 
vores leverancemodel, projektmodel, procedure for risiko- og interessentanalyse, 
kvalitetssikringsprocedurer og statusrapporteringsprocedure, er disse, med undtagelse 
af leverancemodel, alle udviklet på baggrund af almindelig kendte 
projektledelsesmodeller m.m. og det må derfor antages at disse ikke umiddelbart er 
sjældne. Med hensyn til vores leverancemodel er dette en model som indeholder 
paradigmaer og eksempler, på alle de dokumenter der skal leveres i samtlige faser i 
et byggeprojekt, samlet et sted. Intensionen er at den enkelte medarbejder på hvert 
projekt skal tage udgangspunkt i leverancemodellen således der sikres forholdsvis ens 
projekter i forhold til lay-out, omfang, kvalitet m.m. Yderligere skal leverancemodellen 
gerne medfører et reduceret timeforbrug på projekterne. Leverancemodellen er blevet 
lanceret hos ALECTIA i maj 2014 og jeg er ikke bekendt med at vores konkurrenter 
har en tilsvarende model hvorfor det for nu antages at den er sjælden. 

Vurdering af om ressourcerne kan imiteres: 

Umiddelbart er det svært at se, at alle de værdifulde ressourcer ALECTIA er i 
besiddelse af ikke skulle kunne imiteres.  

Jf. Barney (1991) kan alle ressourcer imiteres hvis ikke de opfylder én eller flere af 
følgende tre betingelser: (a) en virksomheds evne til at skaffe sig en ressource der 
giver en vedvarende konkurrencemæssig fordel har været afhængig af en unik 
historisk begivenhed, (b) årsagen til det link der findes mellem en ressource en 
virksomhed besidder og virksomhedens vedvarende konkurrencefordel er uklar, eller 
(c) den ressource der generere en virksomheds vedvarende konkurrencefordel er 
socialt kompleks. 

I interviewene med ALECTIAs medarbejdere kom det ikke frem at ALECTIAs 
ressourcer opfylder én eller flere af ovennævnte kriterier, men det skal dog siges at 
de tre betingelser ikke blev diskuteret i detaljer. Set i lyset af de ressourcer der dog 
blev nævnt (faglige evner) som værende en kilde til en konkurrencefordel, vil jeg dog 
tillade mig at stille mig tvivlende overfor at de skulle opfylde én eller flere af 
ovennævnte betingelser. 

Vurdering af om ressourcerne kan substitueres:  

For så vidt angår ALECTIAs fysiske ressourcer har jeg svært ved at gennemskue 
hvordan disse ikke skulle kunne substitueres. Selv om et IT-system måske ikke kan 
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imiteres fuldstændigt vil ALECTIAs konkurrenter altid kunne etablere deres egne IT-
systemer som opfylder de samme ønsker og behov som ALECTIAs IT-system, hvilket 
også er gældende for ALECTIAs øvrige fysiske ressourcer. 

Tilsvarende gør det sig gældende at, om end man måske ikke kan imitere ALECTIAs 
menneskelige og organisatoriske ressourcer direkte, så vil konkurrenter sagtens 
kunne udvikle deres egne medarbejdere og organisatoriske ressourcer så de opfylder 
samme ønsker og behov som ALECTIAs. 

Ovennævnte ressourcer, anvendt i kombination, medvirker til en række kompetencer 
ALECTIA anvender i konkurrencemæssigt øjemed. Disse kompetencer er gengivet i 
nedenstående skema 1 hvor de, som for ressourcerne, er sammenholdt med de fire af 
Barneys kriterier der leder til en konkurrencemæssig fordel: 

Skema 1: ALECTIAs kompetencer i forhold til Barney konkurrencemæssige kriterier 

Kompetence Værdifuld Sjælden Ikke 
kopierbar 
(dyr at 
kopiere) 

Organiseret 
så der kan 
drages 
fordel af 
det 

Konkurrence-
mæssige 
implikationer 

Omdømme Ja Ja Ja Ja Konkurrencefor-
dele indenfor 

specifikke 
segmenter5  

Projektledelse Ja Nej Nej Ja Ingen 
konkurrence-

fordel 
Faglighed Ja Nej Nej Ja Ingen 

konkurrence-
fordel 

Kendskab til 
kundebrancher 

Ja Ja Ja Ja Konkurrencefor-
dele indenfor 

specifikke 
segmenter6  

Serviceoplevelse Ja Nej Nej Nej Ingen 
konkurrence-

fordel 
Serviceprodukt Ja Nej Nej Ja Ingen 

konkurrence-
fordel 

 

                                                           
5 Ligesom de fleste andre virksomheder har ALECTIA et omdømme i markedet og langt hen ad vejen 
vurderes dette omdømme at være på niveau med de fleste af vores konkurrenters. Indenfor hospitals- og 
universitetsbyggeri vurderes det dog at ALECTIA har et omdømme som kun kan matches af ganske få af 
vores konkurrenter. 
6 Ligesom indenfor kompetencen Omdømme, så vurderes det at ALECTIA har et indgående kendskab til 
kundens branche indenfor hospitaler og universiteter. Et kendskab som kun kan matches af ganske få af 
vores konkurrenter. 
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Som det ses i ovennævnte skema 1 er det vurderet at ALECTIA har en 
konkurrencemæssig fordel indenfor hospitaler og universiteter i forhold til 
kompetencerne omdømme og kendskab til kundebrancher. Det skal dog nævnes at 
der indenfor disse segmenter eksisterer offentlige udbudsregler hvor stort set alle 
byggeprojekter skal udsættes for konkurrence blandt flere rådgivere, hvor prisen ofte 
vejer tungt. Det er derfor tvivlsomt om de nævnte kompetencer giver en reel 
konkurrencemæssig fordel. 

Delkonklusion  

I nærværende underspørgsmål U1 har vi set på hvilke af ALECTIAs aktiviteter der er 
bedst egnede til offshore outsourcing ud fra det kriterie at aktiviteter der egner sig til 
offshore outsourcing er aktiviteter hvor ALECTIA har begrænset interaktionen med 
bygherre og øvrige aktører i byggeprojektet. Vi har ved en analyse af ALECTIAs 
værdikæde identificeret, at der hvor der er den mindste interaktion, primært er i 
forbindelse med hovedprojektet og subsidiært i forbindelse med fagtilsyn.  

For at sikre at vi ved en offshore outsourcing operation af hovedprojektet ikke 
utilsigtet kommer til at offshore outsource aktiviteter, hvori der indgår ALECTIA 
ressourcer der er med til at give ALECTIA en konkurrencemæssig fordel, har jeg på 
baggrund af den ressource-baserede-model, analyseret de ressourcer der indgår i 
udarbejdelsen af et hovedprojekt. På bagrund af denne analyse er jeg nået frem til at 
ALECTIA, om end vi har værdifulde ressourcer og er organiseret til at anvende disse, 
ikke har ressourcer som på overbevisende måde kan siges at være sjældne, umulige 
at imitere samt ikke mulige at substituere, hvilket leder frem til at ALECTIAs 
ressourcer kan anvendes til at konkurrerer med, men ikke vil være i stand til at give 
en konkurrencemæssig fordel og slet ikke en vedvarende konkurrencemæssig fordel. 

Konklusionen af nærværende undersøgelsesspørgsmål er således, at ALECTIA vil være 
bedst tjent med at offshore outsource hovedprojektet og at dette kan gøres uden at 
man af denne årsag ødelægger eventuelle eksisterende konkurrencemæssige fordele. 

Når det vurderes at hovedprojektet er bedst egnet til offshore outsourcing, er denne 
vurdering foretaget på baggrund af det detaljeringsniveau værdikæden har i 
nærværende projekt. Selvom jeg har opsplittet ALECTIAs værdikæde på en række 
aktiviteter, så kan disse aktiviteter hver især igen opsplittes på en ny række 
aktiviteter. Denne yderligere opsplitning af aktiviteterne vil sandsynligvis vise, at flere 
af de aktiviteter i f.eks. program- og forslagsfaserne hvor jeg har vurderet, at der er 
en høj grad af interaktion intensitet, rent faktisk er sammensat af nogle underaktivitet 
hvor nogle givetvis har en høj interaktion intensitet mens andre af underaktiviteterne 
har en lav interaktion intensitet, og som måske alligevel kan offshore outsources, 
selvom jeg i første omgang har fravalgt dette. Omvendt kan en yderligere opsplitning 
af aktiviteterne i hovedprojektet vise, at der måske er underaktiviteter med en høj 
interaktion intensitet der gør, at ikke hele hovedprojektet kan offshore outsources. 
Endvidere kan der være forbindelser mellem de forskellige aktiviteter som yderligere 
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kan vanskeliggøre en offshore outsourcing operation. En yderligere opsplitning af 
værdikæden og en undersøgelse af aktiviteternes indbyrdes forbindelse indgår ikke i 
nærværende projekt, men bør helt sikkert behandles yderligere inden der tages 
beslutning om at offshore outsource. 

 
U-2:Hvor stort er potentialet? Eller sagt på en anden måde: Er den 
potentielle gevinst så stor at det er besværet og risikoen værd? 

Nærværende analyse er opdelt i tre sektioner hvor første sektion omhandler en 
analyse af hvor stor en andel af ALECTIAs samlede omsætning der reelt kan offshore 
outsources, altså hvor stort er det grundlæggende volumen. I anden sektion beskrives 
hvad der kan forventes af både besparelser og ekstra omkostninger i forbindelse med 
en offshore outsourcing operation, og i sidste afsnit kigges på potentialet afhængig af 
location, hvor der fokuseres på medarbejderomkostninger og produktivitet.  

Det grundlæggende økonomiske potentiale 

I forlængelse af den ovenfor udførte analyse af ALECTIAs værdikæde og med 
udgangspunkt i den her fremkommende delkonklusion, som viser, at ALECTIA har 
størst mulighed for at outsource henholdsvis hovedprojekteringsfasen samt fagtilsyn i 
udførelsesfasen, har vi nu mulighed for at analysere det potentiale der eventuelt vil 
være forbundet med en offshore outsourcing operation. 

Der tages i nærværende analyse udgangspunkt i ALECTIAs årsrapport fra 2013 som 
viser at ALECTIA havde en total omsætning på 601,2 mio. kr. hvoraf man havde en 
egenproduktion på 517,4 mio. kr. Af egenproduktionen på kr. 517,4 mio. kr. står 
division byggeri for en egen produktion på kr. 243,57 mio. kr. For at generere den 
nævnte egenproduktion, har der i division Byggeri været lønomkostninger for 168,2 
mio. kr. og det er således denne lønsum der er det samlede potentiale for 
besparelser. 

Kigger vi på den, under undersøgelsesspørgsmål U1, udviklede værdikæde skal de 
ovenfor nævnte lønomkostninger fordeles forholdsmæssigt ud på de respektive faser i 
værdikæden. Der findes ikke nogen fast og på forhånd aftalt fordeling af honoraret på 
de forskellige faser og hos ALECTIA har vi også flere forskellige erfaringstal. I 
nærværende opgave tages der således udgangspunkt i den honorarfordeling der 
erfaringsmæssigt er fastlagt i forbindelse med opgaver på Danmarks Tekniske 
Universitet som er blandt ALECTIAs allerstørste kunder. Denne fordeling ser ud som 
følger: 

1. Salgsfasen ca. 3 % 

                                                           
7 Størrelsen af egenproduktionen for division Byggeri er oplyst ved udvidet ledelsesmøde hos ALECTIA A/S den 27. 
marts 2014. Den respektive slide fra mødet er vedlagt som bilag 1. 
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2. Forslagsfasen ca. 37 % 
3. Projekteringsfasen ca. 35 % 
4. Udbudsfasen ca. 5 % 
5. Udførelsesfasen ca. 25 % (byggeledelse ca. 10 % og fagtilsyn ca. 15 %)  

Jævnfør delkonklusionen i undersøgelsesspørgsmål U1 vil ALECTIA således kunne 
offshore outsource projekteringsfasen og evt. fagtilsynet, svarende til 
lønomkostninger på ca. 84,1 mio. kr.8 Dette tal skal dog tages med noget forbehold 
da det ikke er sandsynligt at alle de forbrugte timer i henholdsvis projekteringsfasen 
og fagtilsynet kan offshore outsources. Dette skyldes at en vis del af ovennævnte 
lønkroner forbruges på en række mindre projekter som hver især er for små til at 
offshore outsourcing kommer på tale. Det er selvfølgelig svært at sige noget entydigt 
om hvornår et projekt er for lille til offshore outsourcing, men i forbindelse med 
nærværende analyse af ALECTIAs økonomiske offshore outsourcing potentiale sættes 
denne grænse ved projekter med et honorar på under 500.000,- kr., da dette 
samtidig er grænsen for hvornår man som projektleder skal statusrapportere på 
projektets tid, økonomi og kvalitet, på månedlig basis, til ledelsen. Ved samtale med 
ALECTIAs økonomidirektør Heine Thorsgaard har denne oplyst, at ca. 36 % af 
ALECTIAs omsætning stammer fra projekter med et honorar på under 500.000,-.  
Denne minimums grænse medfører at de lønomkostninger der umiddelbart kan 
offshore outsources reduceres til ca. 53.8 mio. kr. 

Af ovennævnte lønomkostninger 53.8 mio. kr. indgår selvfølgelig også 
lønomkostninger i forbindelse med projektledelse. I nærværende projekt tillader jeg 
mig uden videre at antage, at denne funktion ikke umiddelbart kan offshore 
outsources. Som tommelfingerregel hos ALECTIA udgør lønomkostningerne til 
projektledelse i et normalt projekt i Danmark, udført af ALECTIA medarbejdere, ca. 10 
% af de samlede lønomkostninger. Da det må antages at 
projektledelseskompleksiteten stiger ved en offshore outsourcing operation, har jeg 
valgt at tillægge yderlige 50 % til projektledelse, således at lønomkostningerne til 
projektledelse i forbindelse med et offshore outsourcing projekt udgør 15 % af de 
samlede lønomkostninger. Denne yderligere reduktion af det samlede potentiale 
medfører, at lønomkostningspotentialet i forbindelse med offshore outsourcing af 
projekteringsfasen og fagtilsyn hos ALECTIA udgør i omegnen af 45,8 mio. kr. 

Besparelser og ekstra omkostninger 

I forbindelse med offshore outsourcing er det af største vigtighed ikke kun at have 
fokus på eventuelle besparelser men også på de eventuelle omkostninger der måtte 
opstå som følge af denne operation. Dette princip er illustreret i nedenstående figur 1, 
der viser de potentielle besparelser og ekstra udgifter for et typisk industriprodukt 
hvis dette produceres i et såkaldt lavtlønsland: 

                                                           
8 Udregnet som 50 % af den totale lønsum på 168,2 mio. kr. 
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Figur 6: Economics for a typical Industrial Product Sourced from a LCC. Source: The Boston Consulting Group (2004): Capturing 
Global Advantage: How Leading Industrial Companies Are Transforming Their Industries by Sourcing and Selling in China, India 
and Other Low Cost Countries. 

Ovennævnte figur 1 er ikke umiddelbart brugbar I forhold til ALECTIAs situation og 
jeg har I nedenstående figur 2 tilpasset denne så den passer bedre I forhold til 
offshore outsourcing af rådgivningsydelser. Herudover har jeg tilpasset figuren i 
forhold til nogle af elementerne i ”Invisible cost in offshoring service work” 
Stringfellow (2007): 
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Figur 7: Besparelser og ekstraomkostninger i forbindelse med ALECTIAs offshore outsourcing operationer. Kilde: Boston 
Consulting Group tilpasset med egne søjler. 

Som det ses af figur 2 ovenfor er der umiddelbart en forholdsvis stor besparelse på 
lønomkostningerne alene hvis der gøres brug af offshore outsourcing (man skal dog 
være opmærksom på at lønomkostninger ikke giver det fulde billede og de reelle 
medarbejderomkostninger er i udlandet ofte forholdsmæssigt større end i Danmark). 
Som figur 2 ligeledes viser, er der dog også en hel række usynlige omkostninger 
(Stringfellow, 2007) forbundet med offshore outsourcing, som helt eller delvist kan 
annullere gevinsten i lønomkostningerne. Disse usynlige omkostninger deler 
Stringfellow op i to overordnede omkostningsgrupper som hun døber henholdsvis 
Interaktion Intensitet (Serviceindhold og Serviceproces) og Interaktion Afstand 
(Geografisk afstand, Sproglig afstand og Kulturel afstand). Betydningen af figur 2s 
enkelte søjler er forklaret yderligere nedenfor: 

ALECTIA lønomkostninger: Søjlen illustrerer lønomkostningerne for de dele af 
værdikæden, som potentielt kan offshore outsources i et projekt, hvis hele projektet 
udføres af ALECTIAs danske medarbejdere. I nærværende projekt svarende til 
projekteringsfasen og fagtilsynet og udgør ca. 45.8 mio. kr. 

Besparelse på lønomkostninger: Søjlen illustrer den besparelse ALECTIA kan 
forvente såfremt ydelserne i projekteringsfasen og fagtilsynet offshore outsources. 
Lønomkostninger som kan offshore outsources udgør jf. de ovenfor nævnte 
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betragtninger ca. 45,8 mio. kr. Da man i et givent projekt kan forvente en besparelse 
i lønomkostningerne på 63 – 90%9 ligger den samlede besparelse på 
lønomkostningerne altså i en størrelsesorden på ca. 28,9 – 41,2 mio. kr. Ved en 
simpel gennemsnitsberegning giver dette en besparelse på ca. 35.1 mio. kr., svarende 
til en procentuel besparelse på ca. 76,5 % 

Lønomkostninger ved brug af offshore outsourcing: Søjlen viser 
omkostningsniveauet for lønomkostninger såfremt der gøres brug af offshore 
outsourcing, svarende til ca. 10.7 mio. kr. 

Serviceindhold: Søjlen serviceindhold illustrere de ekstra omkostninger der måtte 
fremkomme som følge af forskellige opfattelser af det indhold serviceydelsen skal 
omfatte. Jo bedre serviceindholdet er defineret og jo større forståelse og enighed der 
er omkring dette, hos både ALECTIA og vores offshore outsourcing partner, jo mindre 
grad af interaktioner mellem ALECTIA og vores offshore outsourcing partner vil der 
være behov for i den efterfølgende service proces. I nedenstående tabel 1 er vist 
forskellige interaktions intensiteter afhængig af hvor godt serviceindholdet er 
defineret: 

 Tabel 2: Kategorier af serviceindhold og deres indflydelse på interaktion intensitet. Kilde: 
Anne Stringfellow (2007), Invisible cost in offshoring service work. 

 

Den ovenfor viste tabel 1 er ikke kun anvendelig mellem ALECTIA og en eventuel 
outsourcing partner, men kan i første omgang anvendes mellem ALECTIA og vores 
bygherre. Jo bedre ALECTIA er i stand til at få defineret serviceindholdet overfor vores 
bygherre jo bedre vil vi i sagens natur også være i stand til at få defineret 
serviceindholdet overfor vores offshore outsourcing partner. I forhold til ALECTIAs 
bygherre starter et byggeprojekt, lidt karikeret sagt, typisk i nederste højre hjørne. 

                                                           
9 Besparelsespotentialet er vurderet på baggrund af lønniveauer oplyst i Prices and earnings p. 40, edition 2012 fra 
UBS. Netto lønniveauet pr. år i København (USD. 51.800) er her sammenlignet med netto lønniveauet pr. år i 
henholdsvis Mumbai (USD. 14.000), Beijing (USD. 8.800), Kiev (USD 5.400), Warzaw (USD 12.700) og Vilnius (USD 
12.700). 

Serviceindhold ALECTIA perspektiv
Veldefineret Dårligt defineret

Offshore outsourcing
partners perspektiv
Veldefineret Interaktion intensitet lav Interaktion intensitet medium

Simple drejebøger med lukkede spørgsmål Nogle drejebøger med åbne spørgsmål
Basisviden Betydelig dyb viden

Formuleringsevne

Dårligt defineret Interaktion intensitet medium Interaktion intensitet høj
Nogle drejebøger med åbne spørgsmål Drejebøger med undersøgende spørgsmål
Betydelig dyb viden Ekspertviden
Fleksibilitet og tilpasningsevne Fremragende kommunikationsevner
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Ofte ved bygherren i starten af et byggeprojekt ikke helt præcist hvad der ønskes 
eller hvad der er behov for, og tilsvarende ved ALECTIA ikke helt præcist hvad der 
skal leveres. I løbet af de indledende programmerings- og forslagsfaser, som jf. 
undersøgelsesspørgsmål U1 bør udføres af ALECTIAs egne medarbejdere, bevæger 
man sig dog typisk op mod tabellens øverste venstre hjørne, således at man i 
forbindelse med det af bygherren godkendte projektforslag har et serviceindhold som 
er veldefineret og som kan danne baggrund for projekteringsfasen. 

Kigger vi igen på ovennævnte tabel 1, men denne gang i forholdet mellem ALECTIA 
og en offshore outsourcing partner, skulle man umiddelbart tro at vi i forhold til en 
projekteringsfase som udgangspunkt ligger i tabellens venstre side, da ALECTIA jf. 
ovennævnte nu har et veldefineret projektforslag som danner baggrund for 
hovedprojektet. Fra vores projekter, udført af ALECTIAs egne medarbejdere, viser 
erfaringen dog at man på trods af et veldefineret projektforslag ikke er garanteret et 
identisk hovedprojekt, men at dette kan variere i lay-out, omfang, detaljeringsniveau, 
kvalitetsniveau og prisniveau alt afhængig af hvem hos ALECTIA der er involveret i 
projekteringsfasen. Min påstand er således at vi overfor en offshore outsourcing 
partner, de første mange gange, vil påbegynde projekteringsfasen i nederste højre 
hjørne af tabel 1, og at man i løbet af en række projekter skal arbejde sig op mod 
tabel 1s øverste venstre hjørne. Dette vil dog kræve at ALECTIA har fuldstændig styr 
på præcist hvor meget der skal leveres og præcist hvordan hver eneste ”stump” skal 
se ud. Denne problematik diskuteres i yderligere detaljer i forbindelse med 
undersøgelsesspørgsmål 3. Det har ikke været muligt at identificere omfanget af de 
skjulte omkostninger der måtte være forbundet med en mangelfuld fastlæggelse af 
serviceindholdet. 

Serviceproces: Denne søjle indikere de ekstra omkostninger der er forbundet med at 
udarbejde den serviceydelse der er beskrevet i ovennævnte serviceindhold samt at 
levere denne.  

Jf. Stringfellow (2007) opsummerer Shostack (1987) tre basale karakteristika omkring 
processer: 

1. En proces kan nedbrydes i logiske skridt og sekvenser for at lette processens 
kontrol og analyse. 

2. Resultatet af en proces kan afvige afhængigt af individuelle beslutninger, 
tilfældigheder eller valg af den sekvens som vurderes natur for processen. 

3. Processor er realtids fænomener med afvigelse og tolerance standarder som 
ikke tilpasser sig perfekt til nogen model eller beskrivelse. 

På baggrund af ovennævnte tre karakteristika har Stringfellow (2007) udviklet tre 
kategorier i et forsøg på at definere en serviceproces. Disse kategorier og deres 
indflydelse på interaktion intensiteten er gengivet i nedenstående tabel 2 og vil blive 
brugt i den videre analyse: 
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Tabel 3: Kategorier af serviceprocessor og deres indflydelse på interaktion intensiteten. Kilde: 
Anne Stringfellow (2007), Invisible cost in offshoring service work. 

 

Selvom der i forbindelse med udarbejdelse af et hovedprojekt i Danmark er en vis 
form for standardisering, forstået på den måde at dokumenter udarbejdes efter 
bestemte retningslinjer, f.eks. er omfanget af projektmaterialet fastlagt via FRI’s 
ydelsesbeskrivelser10 og beskrivelsesdokumenter og tegninger udarbejdes iht. til 
retningslinjer der er fastlagt i BIPS-regi11, så giver disse retningslinjer stadig rig 
mulighed for at sætte sit eget personlige præg på dokumenterne. 

For at give et par eksempler så fortæller FRIs Ydelsesbeskrivelse Planlægning og 
Byggeri 2012 f.eks., at et hovedprojekt skal indeholde såkaldte tavlediagrammer, som 
er diagrammer, der viser hvilke komponenter der indgår i en el-tavle, f.eks. en 
gruppeafbryder, som vi alle kender fra når vi skal skifte sikringer. Ydelsesbeskrivelsen 
siger dog ikke noget om hvorvidt en gruppeafbryder f.eks. skal være en 
gruppeafbryder med traditionelle smeltesikringer hvor sikringen skal udskiftes når den 
er brændt over eller om det skal være en automatsikring som blot skal genindkobles 
efter den er koblet ud. Ligeledes siger ydelsesbeskrivelsen at hovedprojektet f.eks. 
skal indeholde plantegninger som viser alle belysningsarmaturer i byggeriet. 
Ydelsesbeskrivelsen siger dog ikke noget om hvorvidt belysningsarmaturerne skal 
være runde, kvadratiske eller aflange eller om de skal monteres på væg eller loft eller 
om lyskilderne skal være af den ene eller den anden type. På trods af at omfanget af 
projektmaterialet og rammerne for hvad de skal indeholde, i et eller andet omfang er 
standardiseret, så er der altså stadig store muligheder for at den enkelte ingeniør kan 
påvirke hvordan projektmaterialet skal se ud, og der er stadig et stykke vej før denne 
del er standardiseret. Der vil her således være en høj interaktion intensitet mellem 

                                                           
10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet en række Ydelsesbeskrivelser som er udformet med 
henblik på at definere roller og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og klient og mellem de enkelte rådgivere. 
11 bips som står for byggeri-informationsteknologi-produktivitet-samarbejde er en medlemsdrevet non-profit forening 
der er det fælles udviklings- og digitale værktøjsforum for Byggeri og Anlæg. bips udvikler fælles digitale strukturer og 
standarder for sprog, begreber, arbejdsmetoder, udvekslingsformater og andre værktøjer og understøtter 
implementering og anvendelse som de facto standarder i byggeri og anlæg. 

Karakteristika ved serviceprocessor Lav interaktion intensitet Høj interaktion intensitet

Standardisering Standardiseret Ikke standardiseret
Forud fastlagt række af handlinger Uforudsigelig
Der kunne være drejebøger Behov for input fra kunde og/eller

andre under processen

Behov for individuel beslutninger Lav Høj
Simple beslutninger Komplekse beslutninger
Kræver kun eksplicit viden Både krav om eksplicit og implicit viden

Indbyrdes afhængighed Sekventiel/samlet Gensidig
Simpel kontaktflade Kompleks kontaktflade
Fastlæggelse af grænsefladeudstrækning Fastlæggelse af grænsefladeudstrækning
foregår kun en enkelt gang foregår ofte
En-vejs kommunikation To-vejs- eller flervejskommunikation
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ALECTIA og en offshore outsourcing partner som dog er kraftigt afhængig af i hvilket 
omfang ALECTIA formår at standardisere sine ydelser yderligere. 

Da der som beskrevet ovenfor stadig er et stykke vej igen før udarbejdelsen af et 
hovedprojekt er fuldstændigt standardiseret hos ALECTIA, så vil der i sagens natur 
også være behov for et middel til stort behov for, at den individuelle ingeniør træffer 
egne beslutninger som ofte er komplekse. Det er dog min vurdering at disse 
beslutninger stort set altid skal træffes på baggrund af eksplicit viden i form at 
tekniske formler, lovgivning o.l., og at det vil være muligt at lære en offshore 
outsourcing partner hvilke, og hvordan, danske forhold spiller ind på denne 
beslutningstagen. Et middel til stort behov for at den individuelle ingeniør selv træffer 
beslutninger fører dog til en høj interaktion intensitet mellem ALECTIA og en offshore 
outsourcing partner som dog i stort omfang er afhængig af i hvilket omfang ALECTIA 
formår til dels at standardisere sine produkter samt til dels i hvilket omfang vi vil 
være i stand til at overføre den nødvendige viden. 

Såfremt der foreligger et velbearbejdet og af bygherren godkendt projektforslag og 
der ikke forekommer ændringer til projektet i løbet af projekteringsfasen, så vil den 
indbyrdes afhængighed principielt være sekventiel, således at det af ALECTIAs egne 
medarbejdere udarbejdede projektforslag, afleveres til en offshore outsourcing 
partner som på baggrund af dette udarbejder hovedprojektet i projekteringsfasen og 
returnere dette til ALECTIA. Al erfaring viser dog, at der af den ene eller anden årsag 
vil være flere ændringer i løbet af en projekteringsfase. Ændringerne kan både 
fremkomme som ønsker fra bygherren, ændringsønsker fra arkitekt men også 
ændringsønsker fra f.eks. ALECTIAs offshore outsourcing partner. Den indbyrdes 
afhængighed mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner vil således i praksis 
nok være gensidig med minimum to-vejs kommunikation. Dette leder som de to 
ovennævnte afsnit også frem til en høj interaktion intensitet mellem ALECTIA og en 
offshore outsourcing partner som dog i stort omfang er afhængig af i hvilket omfang 
ALECTIA formår til dels at standardisere sine produkter samt til dels i hvilket omfang 
vi vil være i stand til at overføre den nødvendige viden. 

Kigger vi på tabel 2 vil ALECTIA i forhold til en offshore outsourcing operation på 
nuværende tidspunkt, i forhold til alle tre karakteristika, befinde sig i højre side af 
tabellen. Jeg vil dog påstå, at afhængigt af i hvilken grad ALECTIA er i stand til at 
standardisere sine ydelser og overføre den nødvendige viden, vil man i større eller 
mindre grad være i stand til at bevæge sig over mod venstre side af tabellen med en 
mindre interaktion intensitet til følge. 

Forholdet omkring overførsel af viden vil blive diskuteret yderligere i nedenstående 
undersøgelsesspørgsmål U3. Det har ikke været muligt at identificere omfanget af, 
hvilke skjulte omkostninger der måtte være forbundet med en mangelfuld 
standardisering af serviceprocesserne. 
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Geografisk afstand: Det faktum at der mellem ALECTIA og en offshore outsourcing 
partner vil være en betydelig geografisk afstand, vil kunne medføre skjulte 
omkostninger, da der kan være behov for at mødes face to face, men hvor dette 
måske ikke umiddelbart er muligt. Har en offshore outsourcing partner problemer i 
forbindelse med udarbejdelsen af et hovedprojekt og problemerne kun kan løses ved 
et face to face møde med en ALECTIA medarbejder kan det være nødvendigt, af 
tidsmæssige årsager, at offshore outsourcing partneren fortsætter fremdriften efter 
bedste evne indtil face to face mødet kan sættes i stand. Der er her en risiko at den 
del af arbejdet der er udført fra problemet opstod indtil face to face mødet blev 
afholdt skal laves helt eller delvist om, hvilket selvfølgelig medfører en omkostning. 
Dette at en ALECTIA medarbejder pludselig skal være væk fra sine daglige gøremål på 
projekter i Danmark kan også medføre skjulte omkostninger på disse projekter. Det 
faktum at der er stor geografisk afstand mellem ALECTIA og en offshore outsourcing 
partner betyder at der også kan være stor tidsmæssig forskydning i arbejdstiden 
mellem de to lokationer. Dette medfører at der kan være behov for at medarbejdere 
hos enten ALECTIA eller hos vores offshore outsourcing partner hyppigt skal udføre en 
del af deres arbejde udenfor normal arbejdstid for at være i stand til at kommunikere 
med hinanden. Dette forhold kan føre til medarbejderne hyppigere opsiger deres job, 
hvorved der opstår skjulte omkostninger i forbindelse med oplæring af nye. 

Udover ovennævnte skjulte omkostninger vi der også være en række synlige 
omkostninger forbundet med en stor geografisk afstand mellem ALECTIA og offshore 
outsourcing partner. Dette er f.eks. transportudgifter, udgifter til hotel og forplejning 
samt udgifter i forbindelse med ikke produktive timer når man rejser. 

Det har ikke været muligt at identificere omfanget af skjulte og synlige omkostninger i 
forbindelse med geografisk afstand. 

Sproglig afstand: Den sproglige afstand siger noget om de omkostninger ALECTIA 
bliver påført som følge af, at ALECTIAs danske medarbejdere og medarbejderne hos 
en offshore outsourcing partner ikke har samme modersmål.  

Omkostningerne består til dels af nogle synlige omkostninger og til dels af nogle 
skjulte omkostninger. De synlige omkostninger er i form af f.eks. oversættelse af 
diverse dokumenter fra dansk til enten engelsk eller til outsourcing partnerens 
modersmål. Nogle af disse oversættelser er en engangsforestilling og skal kun udføres 
i forbindelse med opstart af offshore outsourcing samarbejdet, hvorimod andet, som 
f.eks. det godkendte projektforslag, e-mail korrespondance fra bygherre og øvrige 
danske samarbejdspartnere o.l. skal oversættes fra projekt til projekt. 

Udover omkostninger til oversættelse af diverse dokumenter må det også forventes, 
at noget så simpelt som at skrive en e-mail tager ekstra tid når dette ikke foregår på 
ens modersmål. Ligeledes vil det for de fleste mennesker, med stor sandsynlighed, 
også tage ekstra tid at forberede sig til en eventuel telefonsamtale når dette skal 
foregå på et fremmed sprog, og måske vil der være en tendens til at en sådan 
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telefonsamtale udskydes til sidste øjeblik og i værste tilfælde til det måske er for sent 
og udskydelsen har medført ekstra omkostninger. Problematikken ligger også i når 
man rent faktisk taler med hinanden. Det må her forventes at hverken ALECTIAs 
medarbejdere eller medarbejderne hos en offshore outsourcing partner taler engelsk 
flydende (selvfølgelig forudsat at offshore outsourcing partneren ikke er fra et 
engelsktalende land) og det vil med stor sandsynlig være svært hele tiden at forstå alt 
hvad modparten siger, og for mange mennesker vil det være svært at blive ved med 
at give udtryk for at man ikke forstår hvad der bliver sagt, enten fordi man ikke vil 
gøre modparten forlegen eller fordi man måske ikke selv vil udstille manglende sprog 
kundskaber. Dette vil føre til, at der måske opstår situationer hvor man afslutter 
telefonsamtaler uden helt at have forstået problemet man snakkede om helt præcist 
bestod i, eller man kan måske tro man har aftalt noget og modparten tror man har 
aftalt noget andet, hvilket vil føre til øget omkostninger. Sidstnævnte problematik kan 
selvfølgelig også opstå blandt samarbejdspartnere med samme modersmål men 
tendensen er nok højere når det modsatte er tilfældet.  

Det har ikke været muligt at identificere omfanget af skjulte og synlige omkostninger i 
forbindelse med sproglig afstand. Problematikken er dog meget relevant for ALECTIAs 
situation og vil blive behandlet yderligere i forbindelse med undersøgelsesspørgsmål 
U3. 

Kulturel afstand: Det sidste punkt, der i Stringfellows model kan medfører skjulte 
omkostninger, er den kulturelle afstand der måtte være mellem ALECTIA og en 
offshore outsourcing partner. Den kulturelle afstand er det punkt jeg vurdere kan 
være sværest at gennemskue. Det kan ofte være svært at komme til den erkendelse 
at de problemer der eventuelt er opstået i et samarbejde skyldes kulturelle forskelle, 
simpelthen fordi man ikke skænker dette en tanke. Man vil i første omgang nok være 
tilbøjelige til at tro at samarbejdspartneren blot er besværlig med vilje og at skylden 
til problemer ligger hos den anden.  

Det har ikke været muligt at identificere omfanget af skjulte og synlige omkostninger i 
forbindelse med kulturel afstand. Problematikken er dog meget relevant for ALECTIAs 
situation og bør blive behandlet yderligere i såfremt ALECTIA vælger at forfølge en 
offshore outsourcing strategi. 

Øvrige management omkostninger: Hvis man som virksomhed vælger at kaste sig 
ud i en offshore outsourcing operation vil det typisk medføre en række management 
omkostninger som man ellers ikke skulle have afholdt. Disse omkostninger omfatter 
den generelle management planlægning og håndtering af offshore outsourcing 
operationen, identificering af offshore outsourcing partner(e), kontraktforhandlinger, 
konflikter og håndtering af eventuel opportunisme hos offshore outsourcing partneren, 
øget udgifter til juridisk bistand, højere grad af rapportering fra projektleder og op i 
systemet, information om beslutninger ud i organisationen, håndtering af 
medarbejder utilfredshed, tilpasning af organisation o.l. 
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Det har ikke været muligt at fremskaffe faktiske tal der kunne give en indikering af 
størrelsen på disse omkostninger, og jeg ville således blot nævne at disse selvfølgelig 
skal indgå i den endelige vurdering af potentialet.  

Lønomkostninger v. produktivitet 

I ovennævnte afsnit har vi taget udgangspunkt i at produktiviteten hos henholdsvis 
ALECTIA og en evt. offshore outsourcing partner er identisk. Dette er dog 
sandsynligvis langt fra tilfældet. 

Under afsnittet ”Besparelser og Omkostninger” ovenfor, blev besparelsen i 
lønomkostninger vurderet i forhold til lønomkostningerne i henholdsvis Mumbai, 
Beijing, Kiev, Warszawa og Vilnius. Ser vi igen på de fem destinationer, men denne 
gang også i forhold til de respektive landes produktivitet, har vi nu mulighed for 
vurderer hvilken af de fem destinationer der potentielt er det mest fordelagtige land 
at offshore outsource til. Lønniveau og produktivitet er gengivet i nedenstående tabel 
4. 

Tabel 4 Sammenligning af netto lønniveau og productivitet. 

 Netto lønniveau12 i 
USD. 

GDP per 
person employed, 
% of U.S., 201313 

København 51.800 69,2 
Mumbai 14.000 8,1 
Warszawa 12.700 45,7 
Vilnius 12.700 44,5 
Beijing 8.800 17,1 
Kiev 5.400 15,7 
 

Som det ses af ovennævnte tabel 4 er netto lønnen i København 3,7 gange højere en i 
Mumbai, men produktiviteten i København er til gengæld også 8,5 gange så høj. 
Omvendt er netto lønnen i København 4.1 gange højere i Warszawa hvorimod 
produktiviteten i København kun er 1,5 gange højere. Umiddelbart ser det således til 
at være mere fornuftigt at offshore outsource til Warszawa end til Mumbai. På samme 
måde kunne de øvrige destinationer ligeledes gennemgås for at finde den location der 
giver det største økonomiske potentiale. 

Ovenstående betragtninger skal dog anvendes med stor forsigtighed da de to 
kolonner i tabel 4 ikke umiddelbart tager udgangspunkt i det samme. Går man bagom 
tallene viser lønniveauet i kolonne 1, årslønnen for en 35 årig ingeniør med en 
universitets uddannelse og 5 års erfaring indenfor elsektoren. Lønniveauet er ligeledes 
opgivet i forhold til den specifikke by. I kolonne 2 er produktiviteten opgivet pr. land 

                                                           
12 Lønniveauer oplyst i Prices and earnings p. 40, edition 2012 fra UBS. 
13 http://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=SummaryTables_Jan20141.pdf&type=subsite, tabel 9. 

http://www.conference-board.org/retrievefile.cfm?filename=SummaryTables_Jan20141.pdf&type=subsite
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og indeholder ikke kun produktiviteten for en ingeniør med ovennævnte 
karakteristika, men indeholder den samlede produktivitet for alle brancher, hvor nogle 
brancher med stor sandsynlighed er langt mindre produktive end ingeniørbranchen og 
dermed forvrænger billedet. Herudover kan der indenfor et land som f.eks. Indien 
være store geografiske forskelle i produktiviteten. 

Udover at lønniveauer og produktivitet varierer fra location til location, så varierer de 
ovenfor nævnte skjulte omkostninger i forbindelse med interaktion distancen også, og 
skal selvfølgelig inddrages når det endelige potentiale vurderes. 

Delkonklusion 

I nærværende undersøgelsesspørgsmål har vi med udgangspunkt i delkonklusionen 
fra undersøgelsesspørgsmål U1, analyseret størrelsen på det 
lønomkostningspotentiale der kan offshore outsources, og vi har konstateret at dette i 
bedste fald ligger omkring 45,8 mio. kr. Vi har endvidere analyseret hvad denne 
lønomkostning kan reduceres til hvis der gøres brug af offshore outsourcing. Denne 
analyse viste at der, hvis man kigger på lønomkostningerne alene, ligger et 
besparelsespotentiale på ca. 35.1 mio. kr.  

I analysen har vi beskrevet at besparelsespotentialet påvirkes af en række af mere 
eller mindre skjulte omkostninger. Det har dog ikke været muligt at fremskaffe data 
således, at størrelserne på disse omkostninger på fornuftig vis kunne estimeres, 
hvilket gør at det ikke har været muligt at sætte en endelig talstørrelse på potentialet. 

Sidst men ikke mindst har vi kigget på forholdet mellem lønniveau og produktivitet på 
udvalgte offshore outsourcing locationer. Vi har i denne delundersøgelse set, at 
selvom der på en offshore outsourcing location kan være en kæmpe reduktion i 
lønomkostninger, så kan denne reduktion helt eller delvist blive spist op af manglende 
produktivitet på samme offshore outsourcing location. Det skal dog nævnes at de 
anvendte tal i denne delundersøgelse skal tages med et stort forbehold, da der er 
lavet sammenligninger mellem tal som bygger på forskellige forudsætninger. 

U-3: Hvad kræves der mere specifikt i forhold til overførsel af 
viden/informationer mellem ALECTIA og en eventuel offshore outsourcing 
partner? 

Når vi skal analysere hvad der specifikt kræves i forbindelse med informations-
/vidensoverførsel mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner, må vi i første 
omgang have styr på hvor den nødvendige viden, en offshore outsourcing partner skal 
bruge til at løse en given opgave, som udgangspunkt findes. Er den viden der evt. 
skal overføres som udgangspunkt til stede hos bygherren, eller er den at finde hos en 
samarbejdspartner som f.eks. arkitekten, eller er den nødvendige viden allerede til 
stede hos ALECTIA? Herudover skal det fastlægges, om den for offshore outsourcing 
partnerens nødvendige viden, har karaktér af eksplicit viden eller tavs viden, det der 
med et engelsk begreb kaldes ”tacit knowledge”.  Når vi har fået kortlagt hvor den 
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relevante viden som udgangspunkt er forankret, og vi har fået opdelt denne viden ved 
de forskellige lokationer, på henholdsvis eksplicit og tavs viden, har vi et bedre 
grundlag for at tage beslutning om hvor og hvordan denne viden skal inddrages.  

Såfremt der er tale om eksplicit viden kan denne som bekendt formuleres, arrangeres 
og systematiseres samt udbredes til alle i en virksomhed, via f.eks. IT-systemer, og 
de videns mangler en virksomhed således eventuelt måtte have kan afhjælpes via en 
struktureret proces (Ron Sanchez: ”Tacit Knowledge” versus ”Explicit Knowledge” 
Approaches to Knowledge Management Practice). 

Er der derimod tale om tavs viden kan denne ikke umiddelbart udbredes på samme 
forholdsvis nemme måde som er tilfældet ved eksplicit viden. Tavs viden er som 
bekendt forankret i den enkelte person og er karakteriseret ved at den er meget svær 
at hale ud af personen. I forbindelse med tavs viden kan denne primært overføres på 
følgende to måder: 

• Den første måde er at man kan flytte den person som ligger inde med den 
tavse viden til den person der har brug for den tavse viden, eller omvendt. I 
begge tilfælde skal der foregå en intens interaktion (som f.eks. 
sidemandsoplæring) mellem personen der besidder den tavse viden og 
personen der har behov for denne, for at videns overførslen skal kunne lade 
sig gøre. 
  

• Den anden måde er, at man på det sted hvor den tavse viden er til stede, kan 
forsøge at hale denne ud af personen og formulere, arrangere, systematisere 
og udbrede denne efter samme princip som den eksplicitte viden udbredes. 
Processen med at hale denne viden ud og formulere denne kan dog være 
ualmindelig svær og forbundet med høje omkostninger. 

Lokalisering af viden og identificering af videnstype 

På dette sted kunne det være formålstjenstligt at kigge på hvor den relevante viden 
findes og hvilken videns type, eksplicit v. tavs viden der er tale om i et projekts 
forskellige faser. 

Program- og forslagsfasen: I program- og forslagsfasen ligger bygherren inde med 
den viden der i sidste ende er grundlaget for det færdige byggeri. Bygherrens viden er 
i sagens natur som udgangspunkt lokaliseret på den location hvor bygherren holder 
til. I ALECTIAs tilfælde, hvor byggerierne opføres i Danmark, holder bygherren i langt 
overvejende grad også til i Danmark. I program- og forslagsfasen er bygherren ofte i 
en situation hvor han ikke helt ved hvordan det færdige byggeri skal tage sig ud, og 
har svært ved at beskrive dette. Ofte har bygherren ideer om f.eks. hvor mange 
personer byggeriet skal huse, hvilke funktioner det skal indeholde o.l.. I program- og 
forslagsfasen skal ingeniøren og arkitekten derfor hale viden og informationer ud af 
bygherren og konvertere disse til et forslag for, hvordan det færdige byggeri skal se 
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ud. Processen med at hale viden ud af bygherren, ofte i en iterativ proces, er i 
overvejende grad forenelig med den ovenfor beskrevne tavse viden. 

Den viden ALECTIA skal bringe i spil er en viden som skal gøre os i stand til, at 
konvertere bygherrens ønsker, krav og ideer til byggeriet, til et forslag til hvordan 
byggeriet rent faktisk skal se ud. Den viden der skal til dette kan ikke umiddelbart 
findes i en lærebog og det er ej heller nedskrevet andetsteds. Evnen til at fortolke 
bygherrens ønsker, krav og ideer til byggeriet og træffe de rigtige beslutninger er i 
høj grad afhængig af den enkelte ingeniørs erfaring, mavefornemmelse og selvfølgelig 
også personens faglige evner. De forhold at erfaring og mavefornemmelser eller 
fingerspitze gefühl er en del af beslutningsprocessen gør, at jeg vurderer at den viden 
ALECTIA anvender i program- og forslagsfasen i nogen grad er tavs viden. Dette 
forhold gør sig nok endnu mere gældende i forholdet mellem bygherren og arkitekten. 
Vidensudvekslingen fra ingeniør og arkitekt til bygherren er primært i form af 
tegninger og diagrammer hvilket i overvejende grad er af eksplicit karakter. 

Den vidensudveksling der foregår mellem ingeniør og arkitekt på dette tidspunkt er 
som oftest af eksplicit karakter i form af tegninger og diagrammer, efter at vi hver i 
sær har forsøgt at konvertere bygherrens ønsker, krav og ideer til byggeriet. 

Den informations- og vidensudveksling der finder sted i forslagsfasen er overordnet 
vist i nedenstående figur 8. I figuren indikerer pilenes tykkelse mængden af 
informations- og vidensudvekslingen, således at jo tykkere pil jo større mængde af 
informations- og vidensudveksling. Pilenes farve indikerer om informations- og 
videnudvekslingen har karakter af at være overvejende eksplicit eller overvejende 
tavs viden, således at de røde pile indikerer behov for overførsel af overvejende tavs 
viden og blå pile indikerer behovet for overførsel af overvejende eksplicit viden. 
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Figur 8: Eksternt informationsflow i program- og forslagsfasen.  
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Da den viden der skal bruges i forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram, 
dispositions- og projektforslag, i høj grad er til stede hos bygherren, og er af 
karakteren tavs viden og er forholdsmæssig dyr at hale ud, formulere, arrangere, 
systematisere og udbrede, vil det være naturligt at denne problemløsning og 
vidensoverførsel foregår hos bygherren (eller i umiddelbar nærhed af denne) (von 
Hippel, 1994) f.eks. i form af intens mødeaktivitet.  

Projekteringsfasen: For at være i stand til at deltage i aktiviteterne i 
projekteringsfasen er det nødvendigt af de enkelte medarbejdere besidder en stor 
grundviden omkring deres respektive fagområder. Denne grundviden omhandler bl.a.: 

• Den tekniske viden den enkelte ingeniør har tilegnet sig i forbindelse med sit 
ingeniørstudie på et af landets tekniske uddannelsessteder.  
 

• Den tekniske viden ingeniørerne har tilegnet sig via erfaring fra deltagelse i 
diverse projekter. 
 

• Kendskab og viden omkring byggelovgivning i Danmark, samt kendskab til 
relevante normer og standarder m.m. 
 

• Viden omkring hvordan det endelige produkt skal se ud. Hvordan opbygges 
f.eks. strukturen i en arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse og hvordan skal 
layoutet se ud? Hvordan opbygges en plantegning for f.eks. elinstallationer? 
Hvilke katogier af el-tegninger findes der, hvordan ser de forskellige symboler 
ud, hvad betyder de og hvilke tegningslag skal de forskellige tegninger 
indeholde? 

 

I den ideelle verden vil man med et af bygherren godkendt projektforslag i hånden 
være i stand til at koble bygherren af den designmæssige del af projektet. Alle 
bygherrens ønsker, krav og ideer er indarbejdet i projektforslaget og det der udestår i 
projekteringsfasen, er reelt at putte fysiske størrelser på det der er aftalt i 
projektforslaget. Det er her dimensionerne på de konstruktive søjler og bjælker 
endeligt fastlægges, hvor størrelser på ventilationsaggregater beregnes og 
dimensioner på henholdsvis ventilationskanaler og VVS rør fastlægges og hvor 
kabeldimensioner, el-tavle størrelser og indhold dimensioneres, o.sv., o.sv.  

Mængden af vidensudveksling mellem bygherren og ALECTIA er således kraftigt 
reduceret, men dog ikke fuldstændig væk. På dette stadie har bygherren dog fået en 
meget bedre idé om hvordan det kommende byggeri ser ud og den vidensudveksling 
der trods alt stadig måtte være, er skiftet til i højere grad at være af eksplicit 
karaktér, da vidensudvekslingen på dette stadie primært foregår via tegninger og 
diagrammer. Mængden af vidensudveksling mellem ALECTIA og arkitekten er også en 
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hel del reduceret i denne fase og vidensudvekslingen er forsat af eksplicit karaktér og 
foregår også her primært via udveksling af tegninger. 

Informations- og vidensudvekslingen i projekteringsfasen er vist overordnet i 
nedenstående figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I en situation hvor mængden af den viden der skal udveksles mellem de involverede 
parter er kraftigt reduceret og samtidig er skiftet fra at være overvejende tavs viden 
til at være overvejende eksplicit viden, åbner der sig måske en mulighed for offshore 
outsourcing. For at denne mulighed skal åbne sig kræver det dog, at offshore 
outsourcing partneren er i besiddelse af ovennævnte kategorier af teknisk grundviden. 

Den tekniske grundvidenviden en ingeniør er i besiddelse af hos en offshore 
outsourcing partner, er mange steder sikkert på et niveau som ikke er meget lavere 
end i Danmark, og skulle dette alligevel være tilfældet, er det med stor sandsynlighed 
muligt for ALECTIA at formulere, arrangere, systematisere og distribuere denne 
manglende tekniske grundviden til offshore outsourcing partneren. 

Dansk byggelovgivning, normer og standarder er ligeledes viden der er nedfældet og 
som en offshore outsourcing partner kan tilegne sig.  

For så vidt angår viden om produktet, er dette i høj grad fastlagt i nedskrevne bips 
standarder ligesom ALECTIA ligger inde med hundredevis af eksempler, hvorfor denne 
viden derfor også er mulig at distribuere.  

Med hensyn til den tekniske viden, eller anden viden for den sags skyld, som den 
enkelte ingeniør har opbygget via sin erfaring, så er denne nok hovedsagligt at 
betragte som tavs viden. Som nævnt ovenfor kan tavs viden overføres ved enten at 
bringe den person som besidder den tavse viden sammen med den person der skal 
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Figur 9: Eksternt informationsflow i projekteringsfasen. 
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anvende denne viden eller alternativt hale den tavse viden ud af den person som 
besidder denne, og efterfølgende formulere, arrangere, systematisere og distribuere 
denne til de personer der skal anvende denne. I program- og forslagsfasen valgte vi 
løsningen med at bringe parterne sammen hos bygherren i stedet for at omdanne 
bygherrens tavse viden til eksplicit viden. En tungtvejende grund til dette var de 
omkostninger der er forbundet med at omdanne den tavse viden til eksplicit viden og 
distribuere til en offshore outsourcing partner. Yderligere er den enkelte bygherres 
tavse viden kun relevant for denne bygherre og kan ikke umiddelbart anvendes på 
andre projekter. Når vi snakker om den tavse viden ALECTIAs medarbejdere eventuelt 
måtte være i besiddelse af, og som kan anvendes i en projekteringssituation, så vil 
denne i højere grad kunne genanvendes fra projekt til projekt. I overvejelserne 
omkring hvorvidt en tavs viden skal omdannes til eksplicit viden, bør man forholde sig 
til om resultatet af denne konvertering kan anvendes igen og igen. 

Inden vi på nogen måde kan begynde at tage stilling til hvorvidt tavs viden skal 
konverteres til eksplicit viden eller ej, er det dog nødvendigt først at kortlægge om der 
overhovedet indgår nogle former for tavs viden i projekteringsfasen.  

Denne lokaliseringsproces kan hjælpes på vej af den ovenfor nævnte opsplitning af 
værdikæden. Der er her en mulighed for at analysere de enkelte aktiviteter og 
vurdere om aktiviteterne kan udføres udelukkende ved brug af eksplicit viden. Hvis 
det vurderes at der i en specifik aktivitet indgår en eller anden form for tavs viden, 
kan denne aktivitet analyseres i detaljer med de personer der til dagligt udfører 
aktiviteten med stor succes. En del af analysen kunne f.eks. være at finde ud af hvad 
der helt præcist gøres og hvorfor man gør det. Tavs viden kan dog være underbevidst 
og den enkelte person er måske ikke selv helt klar over hvad præcist de gør eller 
hvorfor. At få trukket de enkelte medarbejderes tavse viden frem i lyset, er således 
både forbundet med store omkostninger og med stor risiko for at det i et eller andet 
omfang ender op med at være forgæves. 

Sammenligner jeg en rådgivende ingeniørvirksomhed som ALECTIA med f.eks. en 
produktionsvirksomhed, så vil jeg umiddelbart vurdere, at den enkelte medarbejders 
tavs viden har større betydning for produktionsvirksomheden. Hvis en 
produktionsvirksomhed kun producerer ét produkt, så kan en enkelt medarbejders 
tavse viden have stor betydning for dette produkt og kan i nogle tilfælde betyde om 
produktet overhovedet kan sælges. Hos ALECTIA har vi til sammenligning stort set 
altid utallige (hundredevis), igangværende byggesager i løbet af et år. Disse sager 
løses som oftest fuldstændigt uafhængigt af hindanden og normalt vil en medarbejder 
være involveret i 1-5 projekter på samme tid alt afhængig af omfanget. Den 
værdifulde tavse viden en medarbejder eventuelt skulle være i besiddelse af, kommer 
således selvfølgelig de projekter til gode hvor medarbejderen er involveret, og et 
eventuelt tab af denne viden i forbindelse med en offshore outsourcing operation, eller 
af anden årsag, vil selvfølgelig være ærgerlig, men måske ikke katastrofalt på samme 
måde som tilfældet kan være i en produktionsvirksomhed.  
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I projekteringsfasen er der ikke umiddelbart tavs viden hos bygherren som kræver at 
denne fase løse hos eller i umiddelbar nærhed af bygherren. Den viden der skal 
anvendes til at løse projekteringsfasen er overvejende eksplicit og kan i givet fald 
overføres til en offshore outsourcing partner om nødvendigt. Det må vurderes om de 
omkostninger der er forbundet med at hale eventuel relevant tavs viden ud af 
ALECTIA medarbejdere, få denne formuleret så det forstås af andre og distribueret til 
en eventuel offshore outsourcing partner kan betale sig.  

Udførelsesfasen: I udførelsesfasen er der en vidensudveksling mellem ALECTIA og 
bygherren, ALECTIA og arkitekten og mellem ALECTIA og den udførende entreprenør.  

Vidensudvekslingen mellem ALECTIA og bygherren forgår som udgangspunkt mellem 
ALECTIAs byggeleder på sagen og bygherrens repræsentant. Vidensudvekslingen fra 
ALECTIA til bygherre er primært i form af afrapportering omkring fremdrift og 
økonomi. Denne vidensudveksling er af eksplicit karakter, ofte i form af excel 
regneark og microsoft project eller lignende. Herudover er der en vidensudveksling fra 
ALECTIAs byggeleder til bygherren, hvor byggelederen informere bygherren om 
nødvendige projektændringer, som opstår undervejs i byggeriet, og de tilhørende 
konsekvenser i forhold til tid, økonomi og kvalitet. Denne vidensudveksling er 
ligeledes af eksplicit karakter og foregår igen via tegningsmateriale, økonomiske 
opstillinger og tidsplaner.  

Den udveksling af viden der er den anden vej, er på dette tidspunkt typisk i form af 
ændringsforslag eller tilkøb fra bygherrens side. Denne vidensudveksling er ligeledes 
af eksplicit karakter og foregår via tegningsmaterialet. Processen er ofte iterativ, hvor 
ALECTIA returnere løsningsforslag og konsekvenser for tid, økonomi og hvalitet, 
hvorefter bygherren måske foretager en ny justering o.s.v. 

Uanset hvilken vej vidensudvekslingen foregår, er denne typisk af eksplicit karakter 
og foregår i stort omfang via IT-systemer. I langt de fleste byggesager afholder man 
dog også ugentlige byggemøder hvor mange af ovennævnte emner diskuteres og 
føres til referat. 

I forholdet mellem ALECTIA og arkitekten er vidensudveklingen stort set identisk med 
den vidensudveksling der er mellem parterne i projekteringsfasen. Typisk er der 
primært vidensudveksling i forbindelse med ændringer eller tilkøb, hvor 
vidensudveklingen foregår via tegningsmaterialet som normalt udvekles via 
elektroniske medier. Denne vidensudveksling foregår også primært mellem 
projekteringsholdet og arkitekten, og ikke mellem ALECTIAs byggeleder eller fagtilsyn 
og arkitekten. 

I forhold til program- og forslagsfasen og projekteringsfasen er der i udførelsesfasen 
tilkommet en ny stor aktør i form af den udførende entreprenør. Vidensudvekslingen 
mellem ALECTIA og entreprenøren er i sit udgangspunkt det hovedprojekt ALECTIA 
har udarbejdet i projekteringsfasen og på hvilken baggrund entreprenøren har afgivet 
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sit tilbud. Hvis vi kigger på selve udførelsesfasen, så vil den vidensudveksling der er 
fra entreprenøren til ALECTIA typisk være ændringsforslag til projektmaterialet. 
Entreprenøren har alt andet lige en større erfaring med den udførelsesmæssige del af 
et byggeprojekt og er ofte i stand til at komme med forslag som fremmer processen. 
Herudover har entreprenøren typisk en række spørgsmål til projektmaterialet som de 
måske ikke helt har forstået. Både ændringsforslag og spørgsmål til projektmaterialet 
et altid relateret til tegningsmaterialet og er af eksplicit karakter. Udveksling foregår 
typisk ved at entreprenøren fremsender såkaldte tekniske forespørgsler, via ALECTIAs 
byggeleder, til ALECTIAs projekteringshold som så returnere deres svar, igen via 
tegningsmaterialet. Herudover vil der fra entreprenøren til ALECTIAs byggeleder også 
være en udveksling af informationer omkring fremdrift i forhold til tidsplanen. 

Den vidensudveksling der er fra ALECTIA til entreprenøren vil ligeledes omhandle 
ændringer til projektet, som er fremkommet på baggrund af ønsker fra bygherren 
eller fra projektholdet selv. Endnu engang er denne vidensudveksling af eksplicit 
karakter og udveksle via ændringer i tegningsmaterialet. Herudover er der en 
udveksling omhandlende ALECTIAs fagtilsyns kommentarer til det udførte arbejde. 
Disse kommentarer udveksles normalt via såkaldte tilsynsnotater hvor ALECTIAs 
fagtilsyn vha. af fotos og beskrivelser redegør for problematikken ved det udførte i 
forhold til projektmaterialet, hvorefter entreprenøren udbedre fejlen. Typisk 
fremsender fagtilsynet tilsynsnotater til byggelederen som herefter videresender dette 
til entreprenøren. Fagtilsynet behøver således ikke at have direkte forbindelse med 
entreprenøren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Den informations- og vidensudveksling der er i udførelsesfasen er i overordnet grad 
vist i nedenstående figur 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som beskrevet ovenfor er der et vist flow af viden og informationer mellem 
henholdsvis ALECTIA, bygherren, arkitekten og entreprenøren i udførelsesfasen. En 
overvejende del af denne videns- og informationsudveksling er baseret 
tegningsmaterialet, diagrammer, arbejdsbeskrivelser osv. som alle medfører at 
videns- og informationsudvekslingen har karakter af at være eksplicit. Den viden der 
skal være til stede hos ALECTIA skal være identisk med den viden der skal være til 
stede i projekteringsfasen og er af overvejende eksplicit karakter. Det vurderes derfor 
at den viden der skal anvendes i udførelsesfasen kan overføres til en evt. offshore 
outsourcing partner om nødvendigt. Hvad angår byggeleder og fagtilsynsfunktionen 
kræver det dog i sagens natur at man er til stede på bygge pladsen hyppigt.  

I de ovennævnte afsnit er beskrevet på hvilke lokationer den relevante viden 
forefindes til løsning af de enkelte faser i projektet. Og der er på denne baggrund 

ALECTIA 
BL 

Bygherre 

Arkitekt 

 

Entrepre
nør 

AFT AFT AFT 

Figur 10: Eksternt informationsflow i udførelsesfasen med ALECTIA fagtilsyn 
(ATF) og hvor ALECTIA har byggeledelsen (BL).   
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givet forslag til hvor de enkelte faser løses mest hensigtsmæssigt. Der er ligeledes 
beskrevet hvilken type viden ALECTIA anvender til udarbejdelsen af de enkelte faser. 
Fra beskrivelsen ses at der i program- og forslagsfasen anvendes en overvejende grad 
af tavs viden. I projekteringsfasen anvendes overvejende eksplicit viden dog stadig 
med noget tavs viden og i udførelsesfasen stort set kun eksplicit viden. I ovenstående 
analyse fremgår dog ikke hvad ALECTIA er i besiddelse af i form af eksplicit viden og 
det fremgår ej heller hvem hos ALECTIA der måtte ligge inde med en eventuel 
relevant tavs viden. I relation til offshore outsourcing foreslås det således at ALECTIA 
øger sit fokus på begrebet ”Knowledge Management”. ALECTIA er i dag allerede i 
besiddelse af minimum to systemer, som kunne indgå i et knowledge management 
system, i form af henholdsvis vores Faglige VidenCenter og vores Leverancemodel. 
Meget overordnet indeholder Leverancemodellen paradigmaer og eksempler på de 
dokumenter (leverancer) der skal leveres i de enkelte faser, hvor i mod Fagligt 
VidenCenter indeholder alt det baggrundsmateriale der bruges til udarbejdelse af 
ovennævnte dokumenter i Leverancemodellen. Herudover er der i Fagligt VidenCenter 
henvisning til specifikke personer der ligger inde med specialviden om udvalgte 
fagområder. Det er min vurdering at ovennævnte to systemer principielt er et skridt i 
den rigtige retning, men som i deres nuværende niveau ikke er detaljerede og let 
tilgængelige nok til at give værdi i forbindelse med offshore outsourcing. 

I det efterfølgende afsnit vil jeg forsøge at belyse dette yderligere. 

 Fra Strangers til Reapeters og Runners 

I ovennævnte afsnit har vi kigget på hvilken videnstype, tavs eller eksplicit viden, der 
anvendes i de forskellige faser. Det er ligeledes foreslået at ALECTIA øger fokus på sit 
knowledge management system i forbindelse med en evt. offshore outsourcing 
operation, således at eksplicit viden er tydeligt formuleret, og systematisk arrangeret 
så det umiddelbart kan distribueres til en offshore outsourcing partner. I forbindelse 
med formulering og arrangering af eksplicit viden må det alt andet lige være lettere 
hvis den viden deres skal formuleres er af overskuelig størrelse og standardiseret. Til 
dette formål vil jeg anvende begreberne ”Strangers”, ”Repeaters” og 
”Runners”(Robert Johnston og Graham Clark, 2008, 3rd. edition). 

I ALECTIA sammenhæng kunne en Runner f.eks. være et kontorbyggeri, som mange 
medarbejdere arbejder med næsten dagligt. En Repeater kunne sidestilles med f.eks. 
et laboratoriebyggeri som vi laver med jævne mellemrum, men ikke nær så ofte som 
kontorbyggerier. Hvorimod et superhospital uden tvivl i denne sammenhæng må høre 
ind under kategorien Strangers.  

Kigge man på ovennævnte tre eksempler ville de fleste nok være enige i, at et 
laboratoriebyggeri noget mere komplekst end et traditionelt kontorbyggeri eller en 
børnehave for den sags skyld. Der er sikkert heller ingen som vil modsætte sig at 
udarbejdelsen af projektmaterialet til et nyt superhospital er omfattende og mere 
komplekst end udarbejdelsen af projekt materialet til en ny laboratoriebygning, og 
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stiller større krav til den nødvendige viden hos projektmedarbejderne. Dette behøver 
dog ikke nødvendigvis at være tilfældet. 

Hvis vi kigger på et nyt superhospital er det nok rigtigt at et sådan projekt indeholder 
delelementer som rent faktisk er at betragte som Strangers, men langt størstedelen af 
et superhospital kan nok nedbrydes i mindre delelementer som så i stedet får karakter 
af Repeaters og måske endda Runners. Tager vi f.eks. udgangspunkt i et el-projekt vil 
der på et superhospital sandsynligvis være tusindvis af stikkontakter. Ser vi bort fra at 
det ene hul i en hospitalsstikkontakt er fladt, så er denne stikkontakt fuldstændig 
identisk med stikkontakterne i et laboratoriebyggeri og et kontorbyggeri. 
Stikkontakten er typisk placeret i enten en dåse som er indbygget i væggen eller i et 
underlag som sidder udenpå vægge. Uanset om det er den ene eller den anden type 
indkapsling, er dåserne og underlagene igen identiske uanset om vi snakker et 
superhospital, et laboratoriebyggeri eller kontorbyggeri. Kablet som forsyner den 
respektive stikkontakt er ligeledes i magen til, og den gruppeafbryder som kablet 
tilsluttes i el-tavlen, er ligeledes identisk med dem i laboratoriebyggeriet og 
kontorbyggeriet. Kigger vi på et belysningsarmatur gælder samme princip. De 
belysningsarmaturer der hænger på et superhospital er ikke forskellige fra de 
belysningsarmaturer der hænger mange andre steder og elinstallationen bagved er ej 
heller forskellig. Og sådan kunne man blive ved og ved. Bryder man et superhospital 
ned i mindre størrelser, vil superhospitalet ændre sig fra at høre til kategorien 
Strangers, til i langt overvejende grad at være sammensat af et stort antal Runners, 
nogle Repeaters og ganske få Stangers. Det er trods alt korrekt at man på et hospital 
f.eks. har et nødforsyningsanlæg som back-up for det offentlige el-net. 
Nødforsyningsanlæg er langt fra normen i et almindeligt kontorbyggeri og indgår ikke 
lige så ofte som f.eks. stikkontakter, men de forekommer dog jævnligt i også denne 
type projekter og kan derfor med rette siges at være en Repeater. På hospitaler er 
også reelle Strangers, som f.eks. i forbindelse med operationsstuer, hvor der er helt 
specielle krav til elinstallationernes jordingsforhold. Projektering af denne type 
installationer er helt særegne for hospitaler og forekommer kun sjældent. 

Opdelingen af superhospitalet i henholdsvis Runners, Repeaters og Strangers øger 
muligheden for i højere grad at standardisere en større andel af vores ydelser, hvor 
Runners fuldstændig kan standardiseres i stil med en Big Mac fra McDonalds. 
Strangers er ovre i den modsatte grøft og kræver større evner da variationer i denne 
type opgaver er normalt er større. Umiddelbart ligger der dog ind stor indsats i at få 
ALECTIAs medarbejdere til at tænke i disse baner, da mange ingeniører ser deres 
opgaver som noget helt unikt fra gang til gang, som kun kan løses ved at tænke store 
tanker helt fra bunden. 

Ser vi ovennævnte i sammenhæng med en offshore outsourcing operation vil det 
inden en opsplitning af superhospitalet i mindre kasser, være en ualmindelig vanskelig 
opgave at overføre og sikre at den nødvendige viden er til stede hos offshore 
outsourcing partneren. Ved opsplitningen kan viden om de enkelte delelementer 
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formuleres i detaljer og overføres på en systematiseret måde. Hos ALECTIA er vi 
indenfor visse områder i gang med en vis form for standardisering, men der er stadig 
lang vej endnu inden vi er i mål. I offshore outsourcing sammenhæng er opsplitning i 
delelementer og en højere grad af standardisering et område der bør være øget fokus 
på. 

Vindens flow. 

Ovenfor har vi kigget på nødvendigheden af at lokalisere hvor den relevante viden 
befinder sig i forbindelse med løsningen af de enkelte faser. Vi har kigget på hvilke 
typer viden, i form af tavs eller eksplicit viden, der overvejende anvendes i de 
forskellige faser og vi har sidst men ikke mindst kigget på nødvendigheden af at 
nedbryde den viden der skal evt. skal overføres i mindre delelementer og 
standardisere denne. Som afslutning på analysen omkring vidensoverførsel analyseres 
nedenfor fem drivere som har indflydelse på selve overførselsmekanismen. Disse fem 
drivere er henholdsvis: (1)Værdien af den viden afsender kilden er i besiddelse af, (2) 
motivationen hos afsender kildens medarbejdere til at dele denne viden, (3) 
eksistensen af omfangsrige og varierede transmissions kanaler i hvilken viden 
overføres, (4) motivationen hos modtageren til at modtage den afsendte viden og (5) 
evnen hos modtageren til at absorbere denne viden (Gupta og Govindaranjan, 1999). 

Værdi af afsender kildens viden: I forbindelse med overførsel af viden fra ALECTIA 
til en offshore outsourcing partner, så er dette i sagens natur forbundet med diverse 
omkostninger. Jf. Gupta og Govindaranjan (1999) har Teece (1981) i en undersøgelse 
af 26 overførsler af teknologisk viden fundet frem til, at omkostningerne i forbindelse 
med denne videns overførsel ligger mellem 2,25 – 59 % af de totale 
projektomkostninger, med et gennemsnit på 19,16 %. Disse tal er vel og mærke fra 
videns overførsel mellem virksomhedens moderselskab og et datterselskab, og altså 
indenfor samme virksomhed. Alt andet lige må det forventes at de omkostninger 
generelt vil ligge højere i forbindelse med en offshore outsourcing operation. På den 
anden side har den teknologiske udvikling medført at omkostningerne i forbindelse 
med videns overførsel sandsynligvis er faldet siden Teece lavede sin undersøgelse. 
Der må dog stadig påregnes at overførsel af viden mellem ALECTIA og en offshore 
outsourcing partner er forbundet med betydelige udgifter.  

Med henvisning til ovennævnte virker det naturligt at antage, at jo færre og mindre 
komplicerede videns overførsler der foretages jo mindre omkostninger vil dette 
medfører. Det bør derfor sikres at den viden der overføres kun er den viden der er 
værdifuld for offshore outsourcing partenerens opgave løsning og at kompleksiteten i 
denne viden er reduceret mest muligt. Med hensyn til kun lige præcis at overføre den 
viden der er værdifuld for offshore outsourcing partnerens opgaveløsning, så er det 
selvfølgelig som udgangspunkt svært at sige noget konkret om dette uden man har et 
forholdsvis indgående kendskab til denne offshore outsourcing partner. Hvis ALECTIA 
vælger at forfølge en offshore outsourcing strategi, må det derfor være 
anbefalelsesværdigt at analysere eventuelle emner forholdsvis detaljeret. For så vidt 
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angår kompleksiteten i den viden der overføres skal denne som beskrevet reduceres 
mest muligt. Dette gøres som nævnt ovenfor ved en opsplitning af projektet i 
delelementer og en standardisering af disse. 

Motivation til overførsel af viden: I forbindelse med at ALECTIA eventuelt ville 
vælge at forfølge en offshore outsourcing strategi, må det være forventeligt at dette 
ville møde en hvis modstand og at motivationen blandt medarbejderne til at 
dele/overføre deres viden til en offshore outsourcing partner må være begrænset. 
Nogle af de elementer som medfører denne modstand kunne f.eks. være frygten for 
at miste sit arbejde, risikoen for at den tavse viden man sidder inde med skal gøres 
tilgængelig for hele organisationen og at ens magt dermed reduceres, modstand mod 
det ukendte og forandringer i det hele taget, problemer med sprog, gennerelle 
holdninger til, at det kan en offshore outsourcing partner alligevel ikke finde ud af, 
osv. 

Gupta og Govindaranjan (1999) nævner at løsningen til at øge motivationen til 
vidensdeling blandt datterselskaber er incitaments bonusser til datterselskabernes 
generel managers. Umiddelbart vil det ikke være realistisk at tro, at motivationen 
blandt medarbejderne i en virksomhed som ALECTIA, til at overføre viden til en 
offshore outsourcing partner ville øges hvis f.eks. afdelingslederne fik incitaments 
bonus. Årsagen til dette ligger nok i at vi kulturelt i Danmark har en forholdsvis lav 
score på Power Distance14 og at videns overførslen ikke nødvendigvis sker, blot fordi 
en overordnet giver ordre til dette. Umiddelbart er jeg enig i at incitamentsordninger 
er et instrument som kan bruges, men det bør i Danmark og i en videns virksomhed 
som ALECTIA i udpræget grad ligge hos dem som rent faktisk ligger inde med den 
værdifulde viden. Her ud over tillader jeg mig at stille spørgsmålstegn ved om en 
incitaments bonus i forbindelse med offshore outsourcing operation reelt er 
tilstrækkeligt, da man i denne situation eventuelt taler om de enkelte medarbejderes 
jobsikkerhed. Denne diskussion ligger dog udover rammerne for dette afgangsprojekt 
og vil ikke blive behandlet yderligere. 

Eksistensen af omfangsrige og varierede transmissionskanaler: For så vidt 
angår selve overførslen af viden så kan denne overføres enten via formelle 
transmissionskanaler eller mere uformelle transmissionskanaler. 

I ALECTIAs dagligdag i hovedkvarteret er der en høj grad af uformelle 
transmissionskanaler i projektarbejdet. Det er helt naturligt at medarbejderne 
bevæger sig rundt i huset og taler med sine kollegaer om både faglige og 
arbejdsrelaterede emner men også i nogen grad private emner som ikke er relateret 
til den enkelte medarbejders daglige arbejde. Der er således en høj grad af personligt 
kendskab medarbejderne i mellem. Dette personlige kendskab til hinanden reduceres 

                                                           
14 Power distance is defined as the extent to which the less powerful members of institutions 
and organisations within a country expect and accept that power is distributed unequally. 
Source: Hofstede institute. 
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dog kraftigt hvis vi bare skal sammenligne med kendskabet mellem medarbejderne i 
hovedkvarteret i Virum og medarbejderne i et af vores kontorer i Odense, Kolding 
eller Århus. På medarbejderniveau ses ofte både et manglende kendskab til 
kollegaerne i de tre lokalkontorer, men også en vis mistro til evnerne hos kollegaerne 
på disse kontorer. Ofte er man i bekneb med mandskab i f.eks. hovedkvarteret i 
Virum. Eksemplet kunne være at en el-ingeniør i Virum mangler en teknisk designer 
(CAD-tegner) til at tegne sit el-projekt i f.eks. Autocad. Har man så en ledig teknisk 
designer sidende i Odense burde alle være glade, el-ingeniøren kan få tegnet sit 
projekt og den tekniske designer får noget at lave og er ikke længere blot en udgift. 
Desværre er det som oftest ikke sådan at man bare tager imod denne mulighed uden 
fordomme. Dette selvom vi i dag har alle tekniske muligheder for at være i samme 
rum rent virtuelt og kan udveksle projektmateriale med hinanden elektronisk og 
endda kan dele computerskærme med hinanden selvom den ene sidder i Virum og 
den anden sidder i Århus. Langt størsteparten foretrækker at vente på en ledig 
teknisk designer i Virum hvis dette på nogen måde er muligt. Om dette skyldes at 
man hellere vil arbejde sammen med dem man kender personligt og hvor man kan 
mødes face to face, eller om det skyldes man stadig er utryg ved de muligheder de 
elektroniske medier åbner op for, kan være svært at sige, men sandheden ligger nok 
et eller andet sted imellem de to. 

På den ene side viser ovenstående eksempel blot at ALECTIA i sin nuværende 
situation ikke umiddelbart vil være i stand til at arbejde effektivt sammen med en 
offshore outsourcing partner, men på den anden side åbner det en mulighed for at 
øve sig, med en kommende offshore outsourcing operation for øje, på en partner som 
alt andet lige burde være nemmere at udveksle viden med, end en offshore 
outsourcing partner i f.eks. Mumbai. 

Hvis viden overførsel mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner skal have 
en øget chance for succes, vil jeg foreslå at følgende forhold skal være på plads: 

• Medarbejderne hos både ALECTIA og offshore outsourcing partneren skal ikke 
kun have muligheden for at kommunikere via elektroniske medier, men skal 
specifikt trænes i dette og have lysten til at arbejde på denne måde. 
 

• De medarbejdere hos ALECTIA og offshore outsourcing partneren som 
udveksler viden skal have et vist personligt kendskab til hinanden. Hofstedes 
kulturdimensioner kunne være medvirkende til at fastlægge omfang og metode. 
Det er dog vigtigt at det personlige kendskab er til stede på medarbejderniveau 
og ikke kun på ledelsesniveau. Dette kunne eventuelt til en vis grad 
imødekommes ved udstationering af ALECTIA medarbejdere hos offshore 
outsourcing partneren. 
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• Som en parallel til Walter Kuemmerles ”Building effective R&D capabillities 
abroad”15, hvor de snakker om henholdsvis Home-Base –Augmenting 
Laboratory sites og Home-Base-Exploiting Laboratory sites, kan man i offshore 
outsourcing regi tænke i tilsvarende baner. Inden udstationering af ALECTIA 
medarbejdere hos en offshore outsourcing partner, må man gøre op med sig 
selv om hovedformålet med offshore outsourcing operationen alene er at få 
produceret billigt eller om hovedformålet måske er at tappe viden fra offshore 
outsourcing lokationen. I ALECTIAs tilfælde er det umiddelbart hovedformålet at 
få produceret billigt, hvor jeg drager paralleller til det Kuemmerle betegner som 
Home-Base-Exploiting Laboratory sites. I denne situation er det vigtigt at den 
ledende medarbejder hos offshore outsourcing partneren er erfaren i deres 
egne produktionsprocesser, har et stærkt omdømme i offshore partnerens 
virksomhed, har international erfaring og en stor erfaring med 
medarbejderpleje i egen virksomhed. Tilsvarende karakteristika skal være 
gældende for de medarbejdere der udsendes fra ALECTIA. 

Motivationen hos modtageren til at modtage den afsendte viden: Et af de 
midler Gupta og Govindaranjans nævner som motivationsfaktor for at et datterselskab 
skal modtage en afsendt viden fra et andet datterselskab er via tvang fra 
moderselskabet. Hvis vi tager udgangspunkt i det forhold, at det i første omgang er 
ALECTIA der har kontaktet en offshore outsourcing partner for at få hjælp, så er en 
tilsvarende fremgangsmåde næppe noget der fremmer samarbejdet med offshore 
outsourcing partneren.  

I stedet for tvang bør motivationen for medarbejderne hos offshore outsourcing 
partneren i overvejende grad være styret af en økonomisk gevinst eller en forventning 
om anerkendelse/forfremmelse som får medarbejderen til at fremstå vigtigere end 
kollegaen. I forlængelse af dette kunne en form for Build-operate-transfer 
tankegangen være spændende. Hvis man kunne få offshore outsourcing 
medarbejderne til både at knytte sig tættere til ALECTIA og samtidig være 
medvirkende til selv at udvælge de rette medarbejdere, og så til gengæld belønne de 
udvalgte medarbejdere med en bedre løn og højere anerkendelse, vil det motivere 
langt bedre end tvang. 

Evnen hos modtageren til at absorbere den afsendte viden: Evnen hos 
modtageren til at absorbere den modtagne viden og anvende denne i et 
forretningsmæssigt øjemed, er jf. Gupta og Govindaranjans afhængig af to forhold: 
(1) Modtagerens erfaring med den modtagne viden og hermed underforstået også 
erfaring med den type opgaver hvor den modtagne viden skal anvendes. (2) Der skal 
være visse ligheder i nogle af de personlige egenskaber hos både afsenderen og 
modtageren af den omtalte viden. Disse personlige egenskaber omhandler blandt 
andet elementer som tro, uddannelse og social status m.m. 

                                                           
15 Reading 5-1 i Transnational Management, sixth edition (Bartlett, Christopher A. og Beamish, 
Poul W.).  
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For at imødekomme (1) må ALECTIA i sit valg af offshore outsourcing partner være 
grundig i sin research af de respektive virksomheder. Dette kunne f.eks. være 
gennemgang af referencer og CV’er kombineret med interview af udvalgte kandidater. 
Dette første valg af henholdsvis offshore outsourcing partner og specifikke 
medarbejdere hos denne, må følges op af en løbende evaluering hvor evalueringen 
udføres af ALECTIAs udstationerede medarbejdere. 

For så vidt angår (2) kunne dette evt. imødekommes ved at ALECTIA fremadrettet i 
sine ansættelsesprocedurer indtænker ansættelser af medarbejdere med samme 
nationalitet som offshore outsourcing partneren. Allerhelst kunne dette være personer 
som har stort kendskab til både Danmark og offshore outsourcing partenerens 
hjemland. Som et eksempel kunne f.eks. nævnes en dansk-kineser som måske er 
opvokset i Danmark men som har bibeholdt et tæt tilhørsforhold til kina. 

Delkonklusion 

Jeg har i nærværende undersøgelsesspørgsmål som det første kigget på hvor den 
relevante viden er til stede i de forskellige faser og har herefter analyseret om denne 
viden har karakter af at være tavs eller eksplicit. Jeg har vurderet at den viden som 
skal anvendes i forbindelse med projekterings- og udførelsesfasen, som er de faser 
der jf. delkonklusionen i undersøgelsesspørgsmål 1 kan offshore outsources, primært 
er til stede hos ALECTIA selv og er af overvejende eksplicit karakter, hvorfor det 
konkluderes at der er mulighed for distribuere denne viden til en offshore outsourcing 
partner. Jeg har dog ligeledes konkluderet at hverken ALECTIAs eksplicitte viden og ej 
heller hvem der måtte besidde en relevant form for tavs viden er dokumenteret i 
tilstrækkeligt omfang. 

Udover ovennævnte, har jeg i nærværende undersøgelsesspørgsmål også kigget på 
ALECTIAs opgavetyper. Opgavetyper som den enkelte medarbejder typisk har en 
tendens til at få til at fremstå som såkaldte strangers, hvor det kan virke 
uoverskueligt at skulle overføre en tilstrækkelig viden til en offshore outsourcing 
partner. Jeg har herefter konkluderet, at for at ALECTIA skal være i stand til at 
overføre denne viden på en effektiv måde, er nød til at nedbryde de enkelte projekter 
i små delelementer som kan standardiseres, indgå i ALECTIAs knowledge 
management system og distribueres til en offshore outsourcing partner. 

Som et sidste element har jeg kigget på selve videns overførselsmekanismen som 
styres af fem drivere i form af: (1) Værdien af afsender kildens viden for modtageren. 
(2) Motivationen til at overfører sin viden. (3) Tilstrækkelige og tilgængelige 
transmissionskanaler. (4) Motivationen til at modtage viden. (5) evnen til at 
absorberer viden. For hvert af ovennævnte punkter har jeg konkluderet, at det der 
skal til for at ALECTIA kan overfører viden er: (1) Der skal kun overføres præcis den 
viden der er nødvendig for offshore outsourcing partnerens opgaveløsning. Den 
overførte videns kompleksitet skal reduceres ved opsplitning i standardiserede 
delelementer. (2) Forsikring om jobsikkerhed suppleret med incitamentsbonusser. (3) 



75 
 

Mulighed for-, træning i- og lyst til at arbejde med projektering via elektroniske 
medier. Udstationering af ALECTIA medarbejdere hos offshore outsourcing partneren 
samt at disse og den ansvarlige hos offshore outsourcing partneren, alle har stor 
erfaring med projekteringsprocessen, er respekteret og anerkendte i egen 
organisation, har international erfaring og stor erfaring med medarbejderpleje. (4) 
Anderkendelse i egen organisation suppleret med økonomisk gevinst. (5) Valg af 
offshore outsourcing partner på baggrund af grundig research og løbende evaluering 
af medarbejderne samt ansættelse af medarbejdere hos ALECTIA med stor tilknytning 
til offshore outsourcing partnerens hjemland. 

På baggrund af analysen er det min vurdering, at ALECTIA ikke umiddelbart er i en 
situation hvor overførsel af viden mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner 
vil forløbe problemfrit. 

AFSLUTNING:  
I nærværende hovedopgave har jeg valgt at undersøge om ALECTIA A/S umiddelbart 
vil være i stand til at gøre brug af offshore outsourcing for at imødekomme et stadig 
større prispres i byggeri rådgivningsbranchen. Jeg har i undersøgelsen valgt at tage 
udgangspunkt i følgende 3 analyser: 

• (1) En analyse af hvilke aktiviteter ALECTIA reelt har mulighed for at offshore 
outsource. 

• (2) En analyse af det økonomiske potentiale der kunne være forbundet med 
en offshore outsourcing operation. 

• (3) En analyse af hvad der kræves, for at viden/informationer kan overføres 
mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner. 

I det efterfølgende afsnit redegøres for resultater og konklusioner fra de udførte 
analyser, ligesom der gives en vurdering af hvorvidt de anvendte teorier og 
frameworks, samt den anvendte metode, har været hensigtsmæssige. 

Konklusion 

(1) I analysen af hvilke af ALECTIAs aktiviteter der med fordel evt. kan offshore 
outsources, har jeg taget udgangspunkt i Porters værdikæde. Værdikæden blev 
tilpasset så denne passede bedre til ALECTIAs situation, hvorefter de enkelte faser 
blev nedbrudt i mere detaljerede underaktiviteter. Efterfølgende er de enkelte 
aktiviteter blevet vurderet i forhold til den interaktion intensitet de hver især har i 
forhold til bygherren og andre samarbejdspartnere. Aktiviteter med en lav interaktions 
intensitet er efterfølgende vurderet som værende egnet til offshore outsourcing. 

Resultatet af ovennævnte analyse viste at interaktion intensiteten i program- og 
forslagsfasen var forholdsvis høj, hvorimod interaktion intensiteten i henholdsvis 
projekterings- og udførelsesfasen var overvejende lav. Analysen pegede på at 
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henholdsvis hovedprojekteringen og fagtilsynet i udførelsesfasen vil være bedst egnet 
til offshore outsourcing.  

Det skal dog bemærkes at nærværende analyse ikke blev ført helt til bunds og at de 
identificerede aktiviteter kan nedbrydes i yderligere underaktiviteter, som så igen kan 
nedbrydes i yderligere underaktiviteter. Der er en vis sandsynlighed for at denne 
yderligere nedbrydning af aktiviteterne vil vise et anderles resultat, hvor det måske 
alligevel ikke er alle aktiviteterne i hovedprojektet der egner sig til offshore 
outsourcing, men hvorimod enkelte aktiviteter i program- og forslagsfasen måske 
alligevel ville være relevante. 

Kombinationen af Porters værdikæde og Stringfelleows interaktion intensitet giver 
umiddelbart en god overordnet indikation af hvor offshore outsourcing mulighederne 
potentielt er til stede.  

Den valgte metode til opsplitning af værdikæden og vurdering af interaktion 
intensiteten bygger på egne erfaringer, observationer fra andre projekter samt 
ustrukturerede interview med få, af mig selv udvalgte, ALECTIA medarbejdere. 
Metoden kunnet givetvis være styrket ved f.eks. at inddrage en større del af ALECTIAs 
medarbejdere i interviewrunden ligesom kunder og øvrige samarbejdspartnere også 
kunne inddrages. Enten via interviews eller via spørgeskemaundersøgelser. 

For at tilsikre vi ikke utilsigtet offshore outsourcer evt. aktiviteter, hvor ALECTIA ligger 
inde med ressourcer og kompetencer som kunne medvirke til en konkurrencemæssig 
fordel, blev ALECTIAs ressourcer og kompetencer ligeledes analyseret. Denne analyse 
tager udgangspunkt i Barney VRIO-model. 

Resultatet af ovennævnte analyse viser at ALECTIA, at om end vi har en hel række af 
både ressourcer og kompetencer, så er der ingen af dem hvor det med sikkerhed kan 
siges, at de lever op til kravene i VRIO-modellen. Denne analyse modsiger således 
ikke det resultat at hovedprojektet og fagtilsynet potentielt kan offshore outsurces. 

(2) I analysen af en evt. offshore outsourcing operations økonomiske potentiale tog 
jeg udgangspunkt i ALECTIAs økonomiske resultat fra 2013. Sammenholdt med 
opsplitningen af værdikæden og en fordeling af omkostningerne på de enkelte 
faser/aktiviteter blev det overovernet vurderet at ALECTIA ved en offshore 
outsourcing operation kunne forvente en ren lønbesparelse på ca. kr. 35.1 mio. inden 
man kigger på supplerende omkostninger. 

(2) Da en offshore outsourcing operation også er forbundet med en række mere eller 
mindre skjulte omkostninger, har jeg i min analyse af disse gjort brug af Stringfellows 
interaktion intensitet og interaktion afstand. Valget af denne model, om end den 
teoretisk er velfungerende, viste sig efter min overbevisning at være uanvendelig, da 
det ikke har været muligt, indenfor rammerne af nærværende projekt, at indsamle 
empiriske omkostningsdata. Da det ikke har været muligt at indsamle de nævnte data 
har det ej heller været muligt at få et rimeligt estimat af den forventede besparelse, 
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hvorfor der ikke umiddelbart kan konkluderes noget i forbindelse med dette 
undersøgelsesspørgsmål. 

Mit metodevalg, som i forbindelse med denne analyse har taget udgangspunkt i 
litteratursøgning, har for mit vedkommende vist sig ikke at være tilstrækkeligt. 
Metoden kunne nok have været styrket ved at udarbejde en 
spørgeskemaundersøgelse, hvor der blev spurgt ind til de forskellige 
omkostningsniveauer, som i givet fald skulle have været udsendt til diverse rådgivere 
i ind- og udland med erfaring i offshore outsourcing.  

(3) I forbindelse med analysen af hvad der kræves for, at viden/informationer kan 
overføres mellem ALECTIA og en offshore outsourcing partner blev der taget 
udgangspunkt i 3 delanalyser: 

• En analyse af hvor relevant viden er til stede og om denne viden har karakter 
af tavs eller eksplicit viden. 

• En analyse af hvordan kompleksiteten af den viden der skal overføres kan 
reduceres. 

• En analyse af videns flowet mellem ALECTIA og en offshore outsourcing 
partner. 

Resultatet af analysen viste, at den nødvendige viden i forbindelse med program- og 
forslagsfasen i overvejende grad er til stede hos bygherren i form af tavs viden. 
Analysen viste endvidere, at den viden ALECTIA anvender i forbindelse med denne 
fase ligeledes har karakter af tavs viden. På denne baggrund konkluderes at program- 
og faslagsfasen bør løses hos eller i nærheden af bygherren og ikke umiddelbart egner 
sig til offshore outsourcing, hvilket er i overensstemmelse med konklusionen i 
undersøgelsesspørgsmål 1. Analysen viste herudover at den viden der skal anvendes i 
forbindelse med projekterings- og udførelsesfasen i overvejende grad har karakter af 
eksplicit viden og at den er til stede hos ALECTIA, hvorfor den potentielt kan 
distribueres til en offshore outsourcing partner.  

For så vidt angår problematikken med at reducere kompleksiteten af den viden der 
skal overføres blev der taget udgangspunkt i servicelitteraturen og mere specifikt 
området omkring service operation management. Der blev kigget på hvordan store 
komplekse byggerier, som f.eks. superhospitaler, kan nedbrydes i delelementer 
således at byggeopgaven ændrer karakter fra at være et helt specielt og unikt 
projekt, til i langt overvejende grad at være sammensat af en række standardiserede 
delelementer suppleret med få specialiteter. For at opnå en effektiv videns overførsel 
foreslås derfor, at byggeprojekterne nedbrydes i små håndterlige delelementer som 
standardiseres således de kan bruges igen og igen på forskellige projekttyper. 

Sidst men ikke mindst blev der kigget på 5 forskellige drivere som hver især skal 
medvirke til at fremme flowet af viden mellem ALECTIA og en offshore outsourcing 
partner.  
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Resultatet af denne er analyse er forslag til følgende:  

• Der skal kun overføres præcis den viden der er nødvendig for offshore 
outsourcing partnerens opgaveløsning. Den overførte videns kompleksitet skal 
reduceres ved opsplitning i standardiserede delelementer.  

• Forsikring om jobsikkerhed suppleret med incitamentsbonusser.  
• Mulighed for-, træning i- og lyst til at arbejde med projektering via elektroniske 

medier. Udstationering af ALECTIA medarbejdere hos offshore outsourcing 
partneren samt at disse og den ansvarlige hos offshore outsourcing partneren, 
alle har stor erfaring med projekteringsprocessen, er respekteret og anerkendte 
i egen organisation, har international erfaring og stor erfaring med 
medarbejderpleje.  

• Anderkendelse i egen organisation suppleret med økonomisk gevinst.  
• Valg af offshore outsourcing partner på baggrund af grundig research og 

løbende evaluering af medarbejderne samt ansættelse af medarbejdere hos 
ALECTIA med stor tilknytning til offshore outsourcing partnerens hjemland. 

Med hensyn til det anvendte framework omkring videns flow i multinationale 
virksomheder, mener jeg umiddelbart det også er anvendeligt i en offshore 
outsourcing situation. Man bør dog være opmærksom på nogle af de forskelle der 
trods alt er mellem videns overførsel indenfor samme virksomhed og videns overførsel 
mellem to uafhængige virksomheder. 

På baggrund af den ovenfor stående opsummering af analysens delkonklusioner er 
min hovedkonklusion følgende: 

ALECTIA A/S kan potentielt offshore outsource aktiviteterne i forbindelse med 
hovedprojekteringen og fagtilsyn. I forbindelse med problematikken omkring 
overførsel af viden er ALECTIA dog stadig et stykke vej fra at have standardiseret 
byggerierne i tilstrækkelig grad til at videns overførsel kan foregå på en effektiv 
måde. Herudover udestår stadig at få fastlagt om der overhovedet er et 
tilfredsstillende økonomisk potentiale, hvor jeg vurderer at ALECTIA ikke umiddelbart 
kan anvende for at imødekommende den priskonkurrence der er i branchen. 

Pespektivering 

I nærværende opgave har jeg gennemgået ALECTIAs muligheder for umiddelbart at 
kunne offshore outsources deres aktiviteter. I analysen er bl.a. påbegyndt en 
opsplitning af ALECTIAs værdikæde, ligesom der er fremstillet forslag om en 
yderligere detaljering af ALECTIAs knowledge management sytem samt en yderligere 
standardisering af ALECTIAs ydelser. Selvom ALECTIA måske vælger at gøre brug af 
offshore outsourcing, vil jeg mene at ovennævnte emner vil være fornuftige at 
forfølge under alle omstændigheder, da de også vil fremme effektiviteten blandt 
ALECTIAs medarbejdere. 
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