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Indledning
Skal virksomheden in- eller outsource?

Der er sikkert mange, der kunne ønske sig et simpelt ja/nej svar på spørgsmålet Skal jeg in- el-
ler outsource aktiviteter i virksomheden? Men der er desværre ikke noget simpelt svar på dette 
spørgsmål. 

Derimod er der en række dilemmaer, som man bør forholde sig til, inden man afgør om akti-
viteter skal in- eller outsources. Ellers risikerer man, at den forventede gevinst langt fra opnås.

I denne artikel gennemgås en række af disse dilemmaer, som vi vil forsøge at gøre læserne 
lidt klogere på. Målet er at understøtte en diskussion om in- eller outsourcing i virksomheden, 
der bliver så nuanceret som muligt, så der er størst mulig chance for at op opnå gevinst med den 
valgte sourcing-tilgang. 

Det er vigtigt at holde sig for øje, at disse dilemmaer påvirker hinanden, så de kan ikke hånd-
teres en for en, men derimod i en samlet iterativ proces. Samtidigt vil de enkelte dilemmaer 
have forskellig vægt, afhængig af virksomhedens situation. 

Dilemmaerne som behandles i denne artikel er:

1. Hvorfor outsource?
2. Rammerne for in/outsourcing
3. Mål for virksomheden og leverandør
4. Kontraktform
5. Kerneopgaver og Kernekompetencer 
6.  Special- eller standardopgaver 
7.  Kontraktperiode 
8.  Detaljeringsgrad i opgavebeskrivelse
9.  Vægtning af tilbud
10. Sikre vidensniveau hos leverandør
11. IT systemkrav
12. Samarbejde med leverandøren.

Først bør outsourcing dog defineres. I nærværende artikel er outsourcing, hvor en række 
aktiviteter udføres af en ekstern part, i stedet for at den udføres af interne ressourcer. 

Der er i denne artikel fokus på outsourcing af opgaver til en større ekstern virksomhed. Det 
er dermed underforstået at, den eksterne virksomhed typisk stiller med flere ressourcer, og har 
en medarbejderstab, så det ikke nødvendigvis er den samme ressourcer, der stilles til rådighed 
hver gang. Desuden vil det eksterne firma kunne udføre opgaver for andre virksomheder. 
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Dermed er der ikke fokus på outsourcing til enkeltmandsvirksomheder, som kun har virksom-
heden selv som kunde eller outsourcing til én specifik ressource i en virksomhed til at håndtere 
en enkelt specifik opgave. Dilemmaerne i disse tilfælde vil typisk være væsentligt anderledes. 

Kapitel 1
Hvorfor outsource?

Når vi begynder at kigge på in- eller outsourcing, er det vigtigt at gøre sig klart hvorfor man helt 
oprindeligt overvejer at outsource. Dette vil nemlig have en sammenhæng med de valg man gør 
sig ved de enkelte dilemmaer. Eksempelvis kan outsourcing bunde i ønsker om: 

• At spare penge (driftsomkostninger)
• Forudsigelighed; typisk i omkostninger
• Fokusering af organisation 
• Fokusering på kerneaktiviteter
• Adgang til specialkompetencer
• Fleksibilitet i antal ressourcer 
• Afdækning af risici (typisk lig med økonomisk forudsigelighed).

I de efterfølgende dilemmaer er det vigtigt at huske hvorfor man gerne vil outsource. Det 
kan påvirke ens valg. Men udfordringerne i de enkelte dilemmaer kan også slå tilbage og gøre 
det nødvendigt at justere på hvorfor man gerne vil outsource. 

Kapitel 2
Rammerne for in-/outsourcing

Der kan i virksomhederne være en ramme, som medfører, at outsourcing er en bunden opgave, 
der skal håndteres bedst muligt.  

Fx kan der være begrænsning på organisationens størrelse (antal medarbejder, og der-
med kan det være nødvendigt at outsource opgaver, fordi det ikke er muligt at få tilstrækkeligt 
mandskab til at udføre opgaverne internt. For offentlige virksomheder kan det fx skyldes udefra-
kommende politisk bevågenhed, mens det i private virksomheder fx kan skyldes overordnede 
ledelsesbeslutninger. 

Tilsvarende, kan det også være en overordnet ledelsesmæssig strategi, at man ikke ønsker 
visse funktioner i virksomheden. Igen kan outsourcing så blive til en bunden opgave.  
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Det er vigtigt at gøre det klart for sig selv og sin organisation, hvilke rammer man har at 
agere indenfor, når der skal tages stilling til, om in-/outsourcing er en god ide. Dermed kan man 
fokusere på gangbare muligheder og ikke spilde kræfter og ikke mindst undgå at skabe frustrati-
oner over gode tiltag, der dog stoppes, fordi de går på tværs af rammerne. 

Man kan selvfølgelig altid arbejde på at ændre rammerne, men det er udenfor scope af 
denne artikel.   

Kapitel 3
Mål for virksomheden og leverandøren

En virksomhed har en række helt overordnede mål og tilsvarende har den organisatoriske enhed 
i virksomheden, hvor in-/outsourcing spørgsmålet skal afklares, også en række mål. Disse vil nor-
malt være i overensstemmelse – rød tråd / line of sight begrebet fra Asset Management. Når der 
outsources, kan der opstå divergens mellem målene i virksomheden og målene for de eksterne 
ressourcer, der rent faktisk udfører arbejdet. 

Fx ved vedligeholdsarbejde, hvor arbejdet udføres af interne ressourcer, kan alle have et fæl-
les mål om høj tilgængelighed, begrænse nedetid ved uplanlagte produktionsstop etc. Hvis dele 
af vedligeholdsarbejdet er outsourcet til en ekstern virksomhed, vil den eksterne virksomhed ty-
pisk have et mål om overskud/profit. Hvis arbejdet er outsourcet på fast-prisaftale (se afsnit om 
kontraktform), vil den eksterne virksomhed som udgangspunkt søge at udføre opgaven billigst 
muligt inden for rammerne af kontrakten. Det kan kollidere med ønsket om hurtig indsats, fleksi-
ble planlægning (fx dag/nat, hverdag/weekend), overarbejde m.m. for at sikre tilgængeligheden, 
og påvirke produktionen mindst muligt.

Dermed bliver det vigtig at forholde sig til hvad ens egne mål er, både helt overordnet i 
virksomheden og for den organisatoriske enhed, som overvejer outsourcing. Samtidig med er 
det vigtigt at erkende hvad der driver ens leverandør for at for stå hvor egne mål adskiller sig 
og evt. er helt i modsætning til leverandørens mål. På baggrund af denne afklaring kan der fx 
indføres incitamenter, som skaber en relation mellem egne mål og leverandørens mål. Det kan 
også betyde, at kontraktformen skal tilpasses i forhold til fastprisaftaler eller ej (se afsnit om 
kontraktform). I sidste ende kan sammenhæng i mål påvirke beslutningen om outsourcing reelt 
er brugbart.

I forhold til mål for den eksterne virksomhed er det også vigtigt at erkende leverandørens 
mål og succeskriterierne for disse, og give leverandøren mulighed for at opnå dem. Leverandø-
rens mål kan fx være at have en høj indtjeningsmulighed (økonomisk), at løfte vidensniveauet 
i virksomheden (spændende og attraktive opgaver, der fastholder medarbejdere) og sikre en 
stabil omsætning af hensyn til bank/kreditorer (bevare markedsandele). 

Hvis ikke det er muligt for leverandøren at opnå sine mål, og leverandøren har en bred por-
tefølje med andre kunder, kan det hurtigt blive et spørgsmål, om man er en interessant kunde. 
Hvis man ikke er en interessant kunde, kan det bringe alle parter i en situation, som ikke er ønsk-
værdig for nogen, når risikoen for at blive nedprioriteret stiger med mulighed for forsinkelser 
eller opgaver udføres med ressourcer på et lavere kompetenceniveau som typisk billigere osv. 
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En yderligere fordel ved at forholde sig til leverandørens mål og succeskriterier er, at det bli-
ver nemmere at lave et udbud som potentielle leverandører vil opfatte som attraktivt at byde på. 
Det kan hjælpe med til at sikre et tilstrækkeligt antal bydende, sikre at de byder ind med de rette 
kompetencer og ikke mindst at de har lyst til at sætte sig ordentlig ind i opgaven. Hvis udbuddet 
ikke er særlig attraktivt, kan man risikere ikke at få nogle tilbud ind, at de tilbudte kompetencer 
ikke er de bedst mulige eller at der efterfølgende opstår diskussioner om opgavens omfang. I 
sidste ende kan det betyde, at udbud må gå om eller opgaven løses af egne ressourcer i stedet.

At forholde sig til en potentiel leverandørs mål og succeskriterier er ikke nødvendigvis nogen 
triviel opgave afhængig af opgavens karakter. Dette kan bl.a. medføre behov for dialog med po-
tentielle leverandører for at få den rette forståelse for leverandørernes situation. 

Helt generelt bør vi som kunder lakmusprøve opgaven, ved at sætte os i den eksterne virk-
somheds sted, og vurdere mulighederne for at opnå de formodede succeskriterier, ud fra vores 
ønskede tilgang til dilemmaerne beskrevet i denne artikel.

Kapitel 4
Kontraktform

Overordnet er der to yderpunkter af kontraktformer i forbindelse med outsourcing:

• Servicekontrakt 
• Funktionskontrakt.  

Servicekontrakt er hvor vi, som virksomhed, bestemmer mål for udstyret og midlerne til at 
opnå disse mål (hvad skal laves, hvor og hvornår). Den eksterne virksomhed leverer reelt kun 
arme og ben og har en minimal risiko i leverancen. 

Det sikrer: 

• Mest mulig fleksibilitet.

Men det medfører at: 

• Hele risikoen ligger hos os for opnåelse af målet og om midlerne er de rigtige
• Der er mindst forudsigelighed i omkostning.

Funktionskontrakt er hvor vi bestemmer målet (fx tilgængelighedskrav) for udstyret og den 
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eksterne virksomhed bestemmer midlerne til at nå målet (hvad, hvor, hvornår). Vi køber fx en 
aftalt tilgængelighed af noget udstyr. 

Det sikrer: 

• Større/stor forudsigelighed i økonomi
• Risikominimering, da hele risikoen principielt ligger hos den eksterne virksomhed for  

opnåelse af målet og om midlerne er de rigtige.

Men det medfører at:

• Der er lav fleksibilitet, da vi principielt har ingen eller i hvert fald begrænset indflydelse på 
midlerne og dermed kun lidt fleksibilitet i forhold til egne mål

• Der er større sandsynlighed for, at den eksterne virksomhed har samme opfattelse af risiko 
som os

• Der kan optræde et dilemma, afhængig af hvem der ejer udstyret, i forhold til hvilken levetid 
af komponenter, som vedligeholdet skal tilpasses for at opnå, samt hvilken stand udstyret 
skal have ved udløbet af kontraktperioden. 

Imellem disse to yderpunkter af kontraktformer er der så mulighed for en masse afarter/
mellemveje. 

I valg af kontraktform bliver baggrunden for hvorfor man ønsker at outsource essentielt i valg 
af kontraktform, dvs. om det skal være i retning af servicekontrakt eller funktionskontrakt. Fx vil 
ønske om økonomisk forudsigelighed typisk trække i retning af afarter af funktionskontrakter. 

  Dernæst må man typisk forhold sig til mål og fleksibilitet:

• Veldefinerede mål, dvs. om man er i stand til at sætte konkrete mål for den funktion man 
gerne vil outsource, da det er en forudsætning for om man kan gå i retning af en funktions-
kontrakt, eller man skal gå i retning af en servicekontrakt.

• Behov for fleksibilitet, dvs. om man i forhold til midlerne (hvad skal laves, hvor og hvornår) 
kan acceptere lav fleksibilitet/indflydelse i forhold til egne mål eller man har behov for større 
fleksibilitet/indflydelse og dermed om man kan gå i retning af henholdsvis funktionskontrakt 
eller servicekontrakt. 

Når man vælger kontraktform, især ved afarter af de to yderformer, skal der være fokus på, 
at man ikke uforvarende kommer til at sætte sig mellem to stole. 

Eksempel herpå kan fx være hvis det ikke er muligt at definere målene kvantitativt. Så kan 
det være fristende forsat at forsøge at sikre forudsigeligheden i økonomien ved at lave fastpris-
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aftaler på midlerne (hvad, hvor, hvornår, hvor ofte). Det medfører dog, at man i en kontrakt kan 
blive låst på midlerne, da det er beskrivelsen af midlerne, som der indgås kontrakt på baggrund 
af, men uden at leverandøren dog har fået ansvaret for at målet reelt nås. Dvs. man har forsøgt 
at opnå økonomisk forudsigelighed, men man har stadig selv risikoen for om målet nås (fx til-
gængelighed), og man har givet køb på fleksibilitet. Skal der laves arbejde som ikke er inkluderet 
i kontrakten (fx afhjælpende eller tiltag på baggrund af tilstanden) for at nå målene, bliver det 
til en ekstra omkostning. Dermed kan man så også sætte spørgsmålstegn ved hvilken økonomisk 
forudsigelighed, der reelt er opnået, selv om man har indgået en kontrakt på fastpris.  

Med ovenstående eksempel på en afart mellem servicekontrakt og funktionskontrakt, er det 
forsøgt at tydeliggøre risici ved valg af kontraktform. Der er ikke en kontraktform, der generelt 
er bedst. Succes med outsourcing i ovenstående eksempel afhænger af formålet med outsour-
cing (se afsnit om ”Hvorfor outsource”) og dermed et eksempel på, hvor vigtigt det er at være 
afklaret herom. 

Et godt råd i forbindelse med valg af kontraktformer er at forholde sig til funktions- og 
servicekontaktens fordele og ulemper, og afklarer hvordan det ser ud for lige netop den afart af 
kontraktform, man overvejer.

Kapitel 5
Kerneopgaver og kernekompetencer

Når der diskuteres in- eller outsourcing i virksomhederne, bør der hurtigt komme en dialog 
om hvad der er kerneopgaver og kernekompetencer for virksomheden. Helt overordnet er 
kernekompetencer og kerneopgaver de kompetencer og opgaver, der har stort potentiale til at 
kunne påvirke virksomhedens mål. Dermed afhænger kerneopgaver og kernekompetencer i den 
enkelte virksomhed af virksomhedens mål og den virkelighed man indgår i. Dette kan gøre en 
diskussion i virksomheden vanskelig, hvis ikke der er styr på målene for virksomheden og for den 
organisatoriske enhed, hvor der er overvejelser om in- eller outsourcing.

Når man forsøger at afklare, hvad ens kernekompetencer/-opgaver er, er der en potentiel 
udfordring med at kernekompetencer/-opgaver godt kan være implicitte. Det er derfor vigtigt at 
forholde sig til, hvad man reelt in- eller outsourcer, og hvilke eksplicitte og implicitte kompeten-
cer/opgaver, man ønsker at outsource. I eksemplet med smørefunktionen kunne opgaven med 
at gå rundt på anlægget jo godt have været overdraget til en anden ressource og smørefunktio-
nen dermed stadig være outsourcet.

Eksempel på en implicit opgave fra en større dansk virksomhed, der havde outsourcet opga-
ven med at smøre udstyret. Det var egentlig dygtig eksterne folk, der kom, som forstod sig på 
det faglige i at smøre rigtigt. Men implicit i smørefunktionen havde der inden outsourcing lig-
get en opgave med at holde øje med anlægget, da smøremanden havde sin daglige gang 
ude i anlægget. De eksterne folk havde naturligt nok ikke fokus på og kendskab til hvordan 
anlægget burde lyde, lugte, føles etc. Det endte med at smørefunktion igen blev insourcet.
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Der er også en potentiel udfordring med at medarbejder og ledelsen nemt kan se kerne-
kompetencer/ -opgaver forskelligt, bl.a. fordi der kan være forskelligt blik for de implicitte 
kompetencer og opgaver. Det er derfor vigtigt, at man har en åben diskussionen om hvad 
der er kernekompetencer/ -opgaver i virksomheden og blive afklaret om disse på tværs af 
organisationen. Dette er også vigtigt for medarbejdernes trivsel, da trivsel bl.a. er afhæn-
gig af at medarbejdere får mulighed for at gøre det, som de ser som kernekompetence og 
kerneopgaver.

Nedenfor er listet et par spørgsmål, som kan være vigtige at forholde sig til:

• Er kernekompetencer kun en specialevne til at udføre et særligt arbejde? 
• Kan kernekompetence også være evne til at udføre opgaver med særlig påvirkning på kun-

derne? 
• Kan kerneopgave også være opsamling af viden/erfaring og historik om de specifikke kompo-

nenter? 
• Kan kernekompetencer også være at føle ansvarlighed for anlægget (og dermed forholde 

sig til et bestemt anlæg bredere end bare den specifikke opgave, og evt. også forholde sig til 
tilstanden af omkringliggende anlæg)?

Eksempel på kernekompetence med potentiel stor påvirkning på kunder:
Koblingsleder hos Energinet, da en fejlkobling kan afbryde strømmen hos kunderne.

Ved afklaring af kernekompetencer og kerneopgaver i forbindelse med outsourcing er det 
også vigtigt, at have det lange perspektiv i forhold til hvad man ønsker med de outsourcede ker-
nekompetencer og -opgaver. Hvis man vælger at outsource specifikke kompetencer eller opgaver, 
vil det, efterhånden som årene går, blive sværere at insource igen. Simpelthen fordi den interne 
viden er blevet udvasket, og det kan blive dyrt, måske endda umuligt, at genetablere.  Derfor kan 
det potentielt blive vanskeligt at ændre sourcingstrategien over tid. 

Yderligere kan det argumenteres for at insourcing er en investering i viden om ens udstyr. 
Hvis udstyrets performance på sigt forventes at blive en afgørende konkurrenceparameter (fx i 
form af tilgængelighed, pålidelighed), kan viden, der sikrer det rigtige vedligehold på rette tid og 
sted, være afgørende. En leverandør vil sjældent have samme incitament til at levere løbende vi-
densopsamling og optimering, medmindre man får lavet en kontrakt, der indeholder en gevinst 
til begge parter.  
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Kapitel 5.1
Kernekompetencer og -opgaver forandrer sig

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Den virkelighed, som en virksomhed 
indgår i forandrer sig konstant. Dermed forandrer forståelsen af kernekompetencer og kerne-
opgaver sig løbende. Det betyder, at nye kernekompetencer/-opgaver kommer til, mens andre 
forsvinder. Men takten hvormed de kommer til og forsvinder er ikke nødvendigvis ens, hvilket 
igen stiller en virksomhed overfor en række valg:

• Er der behov for flere ressourcer for at dække alle de nye kernekompetencer/-opgaver?
• Kan man fjerne behovet for gamle kernekompetencer/-opgaver? Fx skrotte noget udstyr
• Skal man outsource nogle kernekompetencer/-opgaver? (Nogle af de gamle eller nogle af de 

nye?).   

Et infrastrukturselskab som Energinet, er i en særlig situation med komponenter, som lever en 
menneskealder (40år+). Det betyder, at selv om ny kernekompetencer/-opgaver kommer til 
forsvinder de ”gamle” ikke lige med det samme.

Kapitel 6
Special- eller standardopgaver

Når man er blevet klar over hvilke opgaver/kompetencer man overvejer at outsource, er det vig-
tigt at forholde sig til, om der reelt er en gevinst at hente; typisk i form af en økonomisk gevinst.

 
Her kan typen af opgave være afgørende for den potentielle gevinst. 

• Standardopgave/-kompetence set fra virksomhedens side og generelt set fra andre virksom-
heder bredt

• Standardopgave/-kompetencer set fra virksomhedens side men ikke generelt set fra andre 
virksomheder bredt

• Specialopgave/-kompetence set fra virksomheden men findes tilsvarende i andre virksomhe-
der

• Specialopgave/-kompetence set fra virksomheden men findes ikke tilsvarende i andre virk-
somheder.
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Hvis vi vil outsource standardopgaver/-kompetencer, set fra vores eget synspunkt, er det 
vigtigt at gøre sig klart, om det reelt kræver standardkompetencer, som kan anvendes bredt i 
samfundet. En standardopgave kan fx være kantinedrift eller vedligehold af bygningsinstallatio-
ner. Hvis det kan anvendes bredt, kan den potentielle økonomiske gevinst ved outsourcing være 
større, for leverandørens ressourcer, udstyr og omkostninger til kompetenceudvikling kan deles 
med andre kunder.

Hvis opgaven/kompetencen derimod kræver kompetencer, som ikke kan anvendes bredt, bli-
ver det reelt til en specialopgave for leverandøren. Dermed kan prisen blive højere og den øko-
nomiske gevinst mindre/minimal, da konkurrencen bliver mindre, og der er færre kunder, hvis 
overhovedet andre kunder, til at betale for kompetenceudvikling hos leverandøren og udnyttelse 
af ressourcer. Hvis man outsourcer sådanne opgaver, skal man som virksomhed også være op-
mærksom på, hvordan man understøtter kompetencebevarelse hos en eller flere leverandører 
for at sikre adgang til ressourcer og bare et minimum af konkurrence.

Eksempel på specialopgave for leverandøren: 
Servicering af 400kV afbryder hos Energinet. Dem har vi mange af så det bliver en standard 
opgave hos os, men det findes ikke hos andre virksomheder i Danmark.

Helt tilsvarende problemstillinger gør sig gældende hvis vi vil outsource specialopgaver, 
som ikke findes tilsvarende i andre virksomheder. Dermed bliver opgaven unik og kræver typisk 
også unikke kompetencer. I den forbindelse kan outsourcing især være relevant, hvis det er en 
specifik ressource hos en specifik leverandør der ønskes. Men som tidligere nævnt beskrives 
denne type outsourcing ikke nærmere i denne artikel, da der er helt særlige forhold omkring 
disse aftaler.  

Anderledes gør det sig gældende hvis man vil outsource specialopgaver, som findes tilsva-
rende i andre virksomheder. Her kan der være en større gevinst, da kompetencer lettere kan 
opretholdes, fordi den kan bruges i flere virksomheder. Dermed kan prisen også være bedre for 
ressourcerne kan udnyttes, omkostninger til kompetencebevarelse deles etc. 

I forhold til specialopgaver/-kompetencer kan diskussionen om gevinst ved outsourcing blive 
irrelevant, hvis det ender med en problemstilling om man overhovedet kan få den nødvendige 
kompetence til at løse opgaven eller ej. 

I forhold til standard- og specialopgaver/-kompetencer, er det vigtigt at forstå det marked, 
der er i samfundet for de opgaver/kompetencer, man ønsker at outsource. Hvor specialiserede 
er det? Kan leverandøren reelt skabe en positiv forretning, der sikrer at hans medarbejdere kan 
erhverve og udvikle deres kompetencer og lignende problemstillinger.

Disse fire forskellige typer opgaver er grafisk vist i nedenstående figur:
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Kapitel 7
Kontraktperiode

Længden af kontraktperioden kan også blive afgørende for succesgraden ved outsourcing, især 
for virksomheder underlagt udbudsloven, dvs. at opgaven skal i udbud ved udløb af den forrige 
kontraktperiode. Outsourcing indeholder i forhold til længden af kontraktperioden en problem-
stilling om fleksibilitet versus kontinuitet.

Fleksibilitet i form af muligheden for at skifte leverandør eller ændre i opgavens art og om-
fang. 

Kontinuitet i form af at virksomheden og leverandøren og vi kan lære hinandens organisation 
og processer at kende og dermed arbejde bedre sammen, samt at leverandøren har mulighed 
for at afskrive investering i kompetencer og udstyr over en længere periode. Det sidste vil påvir-
ke prisen.  

FIG. 1
Oversigt over de 4 kombinationer af special- og stan-
dardopgaver for henholdsvis virksomheden selv og 
virksomheder generelt i resten af samfundet
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Som alternativ til at leverandøren skal afskrive udstyr, kan vi selv erhverve udstyret og så 
udlåne/udleje udstyret til leverandøren. Eksempel herpå fra Energinet er udstyr til trækning af 
luftledninger på 132/150/400kV niveau.

Her har dilemmaet omkring standard- og specialopgaver/kompetencer også indflydelse. Er 
der tale om specialopgaver/-kompetencer, der er svære at bruge i andre virksomheder, kan en 
for kort periode betyde at, det bliver dyrere og gevinsten dermed mindre. Det skyldes, at leve-
randøren skal have hele investeringen i kompetencer hjem på den periode kontakten løber, da 
han ikke kan være sikker på at kunne bruge kompetencerne andetsteds. Ved skift af leverandør, 
kan man desuden risikere selv at komme til at bære omkostningen til oplæring af nye leverandø-
rer.  

Er der tale om standardopgaver/-kompetencer er længden af kontrakten mere et rendyrket 
spørgsmål om fleksibilitet versus kontinuitet.

Ved ophør af en kontraktperiode kan der også opstå udfordringer med overlevering. Omfan-
get at denne udfordring afhænger af typen af opgaver, der er outsourcet, og kompetencerne for 
at løse dem. Her kan især behovet for implicitte kompetencer, som forståelse for kundens orga-
nisation og situation, gøre det vanskeligt at sikre glidende overgang fra udløbet af en kontraktpe-
riode til en ny kontraktperiode med en anden leverandør. 

Dette kan rejse spørgsmål som: 

• Flytter kompetencerne med over i den nye virksomhed, eller skal man begynde forfra med 
nye?

• Er det muligt at flytte den viden, som er tilegnet under kontraktperioden? 
• Vil virksomhed nr. 1 understøtte virksomhed nr. 2’s debut med opgaverne?

Svarene på disse spørgsmål kan påvirke ønsket om længden for en kontaktperiode og der-
med hyppigheden af mulige leverandørskift. 

Kapitel 8
Detaljeringsgrad i opgavebeskrivelse

Hvor detaljeret skal en opgave beskrives? Uagtet om der snakkes outsourcing eller ej er dette 
en relevant problemstilling. En overordnet beskrivelse Tjek ventiler i brandpumperum kan være 
tilstrækkeligt for medarbejdere, der kender anlægget godt, og som har en indsigt i og faglig stolt-
hed i forhold til hvad der skal til for at ventilerne virker i det lange løb. Modsat kan beskrivelsen 
være utilstrækkelig for medarbejdere, der ikke kender anlægget i detaljer, eller som ikke har den 
nødvendige indsigt/erfaring med den type ventiler eller som måske bliver presset på tiden. 

Hvad betyder et Tjek?  Det kan fx være ”Jo, den sidder der stadig og der flyder ikke med vand 
på gulvet!”, og så er dette ”Tjek ventiler i brandpumperum” udført. Et par år senere er samtlige 
ventiler groet fast og kræver en større renovering. 
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I den modsatte grøft i forhold til at beskrive opgaven med Tjek ventiler i brandpumperum er 
samtlige ventiler lister og samtlige handlinger beskrevet i detaljer (åben ventil helt, luk ventil helt 
etc.). Dermed er der ingen tvivl om, hvad der skal gøres. Men det kræver ressourcer at udarbej-
de og holde sådanne beskrivelser opdateret. 

Eksemplet ovenfor viser lidt om dilemmaet i forhold til detaljeringsgraden. I forbindelse 
med outsourcing er dette især vigtigt, hvis der er valgt en kontraktform fx for at sikre økonomisk 
forudsigelighed, der har fast pris. 

• For lidt detaljer kan give rum for at opgaven opfattes forskelligt. Ved outsourcing hvor 
leverandøren normalt har et mål om at maksimere overskuddet, vil det så kunne betyde, at 
opgaven opfattes som den udførelse, der medfører det mindste ressourceforbrug. Selvfølge-
lig har leverandørens medarbejder også en faglig stolthed på lige fod med ens egne medar-
bejdere, men alt efter hvor presset leverandøren er økonomisk i forhold til den tilbudte pris, 
kan medarbejderne også blive presset til kun at udføre ”minimum”

• En beskrivelse med mange detaljer kan være vanskeligt/ressourcekrævende at lave og holde 
opdateret. Men ved en leverandør, der har stramt fokus på at udføre en minimumsindsats, 
vil en detaljeret beskrivelse dog give mulighed for at kontrollere om leverandøren reelt udfø-
rer det ønskede arbejde. 

En detaljeret liste kan dog også medføre, at leverandørens medarbejdere kun kigger på den 
tjekliste, men ikke ser på andre forhold omkring komponenten end lige dem, som er beskrevet. 
Det skyldes, at en detaljeret liste kan indskrænke medarbejdernes faglige frihed og stolthed. 

Udfordringen med detaljeringsgrad kan mindske, jo bedre man kender leverandørens med-
arbejder og deres kompetencer. Endvidere vil problemet bliver mindre jo mere i retning af en 
rendyrket servicekontrakt eller funktionskontrakt man udformer:

• Ved servicekontrakten, bliver udfordring med minimumsindsats i forhold til en fast pris min-
dre, når der afregnes efter medgået tid

• Ved en funktionskontrakt, er det leverandørens opgave at lave beskrivelsen i forhold til hans 
ressourcers kompetenceniveau, og leverandøren og leverandørens medarbejder bør reelt 
have samme mål om at overholde kontraktkrav, som fx tilgængelighed. 

Kapitel 9
Vægtning af tilbud

Hvis outsourcing af en opgave medfører, at der skal laves et udbud, ligger der et dilemma i vægt-
ningskriterierne. Hvad er vigtigst for virksomheden ved udbuddet? 

Tildeling af outsourcingkontrakter efter udbud bliver i overvejende grad afgjort på pris, hvor 
kompetencer og erfaringer vægter mindre. Men dette kan blive en alvorlig udfordring afhængigt 
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af opgavens karakter. Er det simple standardopgaver, hvor omfanget er almindelig kendt. Eller er 
det teknisk komplicerede forhold, som er vanskelig at beskrive i detaljen. I det sidste tilfælde bør 
pris ikke være det tungeste argument i tildeling. For der skal være de rette kompetencer tilgæn-
gelige, og der skal være tid til at leverandørens folk kan udvise en vis fleksibilitet i hvad, hvor og 
hvornår. 

Her skal man være opmærksom på, at en indkøbsfunktion kan have tendens til at vægte pris 
meget højt, mens medarbejdere, der skal opbygge samarbejdsrelationer, kan have et ønske om 
kontinuitet og højt kompetenceniveau. 

Der er ikke noget simpelt svar på hvordan man skal opgøre fx kompetencer på en objektiv 
måde. En typisk måde er at kræve en kompetencematrix, men sådan en matrix vil altid have et 
vist subjektivt skøn i sig. Men jo mere specifik man er i kompetencekravet, jo nemmere bliver 
det at evaluere kompetencen.

Dokumenteret erfaring kan også være en mulighed, men hvis de opgaver, der outsources, 
ikke findes identisk i andre virksomheder, vil leverandøren have svært ved at dokumentere lig-
nende erfaring.  

Kapitel 10
Sikre vidensniveau hos leverandør

Når der outsources opgaver, er vidensniveauet hos leverandørens medarbejdere afgørende for 
succes. Derfor er det vigtigt, at kontrakten giver mulighed for at opbygge og sikre denne erfarin-
ger. Her kan kontraktens længde have stor eller afgørende betydning, alt efter typen af de nød-
vendige kompetencer. Spørgsmålet er, om det er kompetencer, der kan bruges bredt i samfun-
det eller det er kompetencer, der kun kan bruges inden for denne specifikke opgave? Hvis der er 
behov for kompetencer, som leverandøren har svært ved at bruge andre steder, kan en for kort 
periode betyde at:

• Det bliver dyrt, da leverandøren skal have hele investering i at udvikle kompetencer hjem på 
den korte kontraktperiode

• Man står selv for oplæring af nye leverandører og betaler dermed indirekte for at de får en 
fordel næste gang de byder ind på en opgave

• Man ikke får det ønskede kompetenceniveau for det er simpelthen ikke en god forretning for 
leverandøren at opbygge.  

Igen bliver forståelsen af opgavens karakter (special versus standard) essentiel, og der er ikke 
nogen fast formel for hvor lang udbudsperioden skal være. Men jeg har typisk set perioder på 
4-5år, når der skal opbygges kompetencer og ikke mindst relationer.  
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Kapitel 11
IT Systemkrav

Når der skal indgås et samarbejde med en leverandør ifm. outsourcing af opgaver, kommer der 
også nogle IT-mæssige udfordringer, som man skal overveje inden kontraktindgåelsen. 

Stort set alle virksomheder har i dag en række IT-systemer, der anvendes til at sikre proces-
ser og det daglige flow af information rundt i virksomheden. Når der outsources opgaver, bliver 
leverandøren helt naturligt en part i forhold til disse IT-systemer, hvilket man bør forholde sig til. 

Helt overordnet skal man forholde sig til, i hvilket omfang leverandøren skal involveres i virk-
somhedens IT-systemer? Skal leverandøren være helt afskåret eller skal hans folk have adgang til 
at registrere direkte i systemerne, og såfremt i hvilket omfang og via hvilke IT-platforme? 

Her bliver virksomhedens strategi for registrering og anvendelse af såvel tekniske som 
økonomiske data afgørende. Jo mere data ønskes anvendt jo mere fokus skal der være på at få 
data arkiveret i systemerne. Hvis tilbagemeldinger kommer på papir fra leverandøren, er der 
stor risiko for, at det kun er økonomiske informationer, der bliver registreret alene for at kunne 
betale regningen. Jo større mængde data der registreres direkte i ens egne IT-systemer, jo større 
sandsynlighed er der for at data bliver tilgængelig for senere brug. 

I den forbindelse er det vigtigt, at IT-systemer og IT-platforme tænkes hele vejen fra leveran-
dørens registrering og ind til data bliver anvendelige i virksomhedens systemer. Hvis dette ikke 
gøres, er der risiko for at data havner som en selvstændig data-ø, der ikke skaber værdi. Fx har 
man set eksempler på, at leverandøren på fakturer angiver værdifulde informationer for vedlige-
holdsfunktionen, men disse informationer kommer ikke ind i vedligeholdssystemet, da fakturaen 
håndteres i økonomisystemet. 

Den modsatte vej fra virksomheden til leverandøren er også vigtigt. Fx er det vigtigt at afkla-
re hvordan (omfang, format og platform) leverandøren modtager indkøbsordre, da det kan invol-
vere nogle administrative udfordringer. Såfremt dette ikke er afklaret på forhånd, stiger risikoen 
for at det ikke bliver en optimal løsning for virksomheden, eller den bliver unødvendig dyr. 

En anden udfordring, som absolut ikke bliver mindre i disse år, er IT-sikkerhed. Det skal 
afklares helt fra starten hvilke krav virksomhedens IT-sikkerhed funktion stiller til leverandørens 
adgang til virksomhedens systemer, så krav til arbejdsgange og systemer er fastlagt på forhånd, 
og dermed indgår i kontrakten. Men IT-sikkerhed kan potentielt også medføre så store udfordrin-
ger, at det ikke er praktisk/økonomisk at outsource. 

Kapitel 12
Samarbejde med leverandøren

Det sidste dilemma omhandler samarbejdet med leverandøren, hvis der outsources. På trods 
af gode intentioner om at have forholdt sig til alle mulige dilemmaer og have aftalt sig ud af 
potentielle problemstillinger, vil der altid opstå uforudsete ting. Her bliver det gode samarbejde 
essentielt for at undgå gnidninger.
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Helt overordnet gælder det, at forudsætningen for det gode samarbejde er, at den indgåede 
aftale er god for alle parter, herunder at leverandøren kan skabe en forretning på opgaven. Det 
er derfor vigtigt at have øje for både egne og leverandørens mål. 

En vigtig del i at opretholde det gode samarbejde er, at deltagerne på begge sider jævnligt 
mødes fysisk og får talt om gode og dårlige erfaringer og afstemmer forventninger. Her er det 
vigtigt, at dette også sker både på lederniveau, og tekniker til tekniker og ved planlægningsmø-
der. Dvs. der skal foregå en parallel afstemning på flere niveauer i organisationerne, så man får 
set hinanden an før der evt. bliver udfordringer. Det har den fordel, at jo bedre relationer der er, 
jo nemmere er det at håndtere potentielle udfordringer, inden de vokser sig store, til skade for 
begge parter. 

 En fordel ved det gode samarbejde er også, at leverandørens personale kan være et ekstra 
sæt øjne og ører i anlægget. Derfor kan det være en god ide at sikre incitamenter til at melde 
tilbage med observationer.

 Til sidst, som notat til samarbejdet skal det nævnes, at vi ikke må overse risikoen for et vist 
surmuleri og potentiel vidensflugt, hvis outsourcing indebærer at egne medarbejdere skal virk-
somhedsoverdrages. De har sjældent lyst til at facilitere processen, fx ved at bidrage med input 
til udbudsmaterialet eller opstarten af leverandøren.
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Skal virksomheden in- eller outsource?

Svaret på det spørgsmål er ikke et simpelt ja/nej. 
Derimod er der en række dilemmaer, som man bør forholde sig til, inden man afgør om 

aktiviteter skal in- eller outsources. Ellers risikerer man, at den forventede gevinst langt fra 
opnås.

I denne artikel gennemgås en række af disse dilemmaer, som læseren kan gøres lidt klo-
gere på. 

Artiklen er blevet til bl.a. med baggrund i en netværksdag omkring emnet in-/outsourcing 
i DDVs Netværk for Maintenance Excellence.
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