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EXECUTIVE SUMMARY 

The	 globalization	 has	 experienced	 a	 rapid	 development	 during	 that	 the	 last	 couple	 of	 decades.	 A	

development,	 which	 has	 been	 driven	 by	 factors	 such	 as	 technology,	 global	 customers,	 new	 growth	

markets	and	different	cost	levels.	This	has	encouraged	companies	to	look	beyond	their	home	markets	

to	 seek	 new	 opportunities,	 where	 sourcing	 and	 outsourcing	 of	 non‐core	 competences	 has	 become	

important	factor	in	order	to	stay	competitive	in	the	global	arena.	China,	which	is	considered	by	many,	

as	the	world’s	factory,	has	become	very	attractive	for	many	production	companies	in	connection	with	

sourcing	and	outsourcing.		

	

The	objective	of	this	paper	was	first	of	all	to	investigate,	which	costs	are	included	in	Danish	companies	

decision‐making,	when	sourcing	and	outsourcing	in	China.	Secondly	the	objective	was	to	investigate,	

which	barriers	Danish	companies	encounters,	when	including	the	total	costs	in	their	decision‐making.			

	

In	 order	 to	 answer	 these	 questions	 an	 electronic	 questionnaire	 was	 distributed	 to	 212	 Danish	

companies.	 The	 survey	 revealed	 that	 the	 costs	 included	 by	 Danish	 companies,	 when	 sourcing	 and	

outsourcing	 to	 China,	 mainly	 comprehended	 costs,	 which	 were	 strongly	 connected	 to	 the	 sourcing	

transaction	in	time	and	space.	Costs	such	as	price,	transportation	cost,	costs	in	connection	with	tax	and	

import	 duty	 and	 tooling	 costs,	 where	 among	 the	 costs,	 which	 were	 included	 the	 most	 by	 Danish	

companies.	 Pre‐transaction	 and	 post‐transaction	 costs	 seemed	 to	 be	 overlooked	 in	 connection	with	

the	costs,	when	sourcing	and	outsourcing	to	China.				

	

To	investigate	further,	why	some	costs	where	overlooked	and	which	barriers	were	encountered,	when	

including	the	total	costs	 in	 the	decision‐making	a	case	study	of	3	Danish	companies	was	elaborated.	

The	case	study	revealed,	that	complexity	in	terms	of	resources	required	to	include	the	total	costs,	data	

availability,	changing	cost	variables	and	challenges	of	creating	a	generic	model	that	comprehends	all	

purchases,	where	among	the	biggest	barriers.		

	

Through	 the	paper	new	and	 interesting	questions	 evolved,	 such	 as	which	 sourcing	 and	outsourcing	

decisions	would	be	suitable	for	a	total	cost	approach	and	which	costs	should	defined	as	to	be	included	

in	 the	 total	 costs	 for	 specific	 sourcing	 and	 outsourcing	 decisions.	 Thus	 future	 research	 could	

investigate	 these	 very	 interesting	 questions	 further	 in	 order	 to	 learn	more	 about	 the	 total	 costs	 of	

sourcing	and	outsourcing	in	China.								
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1. INDLEDNING  

Den	 globale	 økonomi	 har	 gennem	 de	 seneste	 årtier	 gennemgået	 en	 rivende	 udvikling,	 hvor	

globaliseringen	udgør	en	af	de	vigtigste	ændringer.	Igennem	sidste	halvdel	af	det	forrige	århundrede	

er	de	globale	handelsbarrierer	i	stigende	grad	blevet	elimineret	(Krugman,	2003).	Verden	bliver	i	dag	

mindre	og	mindre	i	kraft	af	globaliseringen,	som	er	drevet	af	færre	handelshindringer,	globale	kunder,	

den	 teknologiske	 udvikling,	 faktorprisforskelle,	 øget	 liberalisering	 samt	 nye	 vækstmarkeder	 (Breil‐

Hansen	&	Olsen,	2008).	Disse	drivkræfter	skaber	hermed	nye	rammer	for,	hvordan	erhvervslivet	skal	

agere	i	en	stadig	mere	kompleks	og	dynamisk	verden.				

	

Globaliseringen	stiller	tilmed	virksomheder	overfor	nye	og	krævende	udfordringer,	som	stiller	krav	til	

deres	evner	til	at	håndtere	og	udvikle	virksomheden	både	internt	i	virksomheden	og	eksternt	i	forhold	

til	omverdenen.	Virksomheder	befinder	sig	derfor	i	et	miljø,	der	påkræver	en	kontinuerlig	søgen	efter	

nye	kilder	til	konkurrencemæssige	fordele	(Monczka	&	Trent,	2003).	Konkurrencemæssige	fordele	der	

bl.a.	resulterer	i	et	krav	om,	at	reducere	omkostninger,	forbedre	kvalitet,	reducere	gennemløbstider	og	

reaktionsevnen	samt	at	imødekomme	forbrugernes	stadig	større	krav.	Denne	søgen	bevirker	desuden,	

at	 virksomheder	 gennem	globalisering	 deltager	 aktivt	 i	 den	 globale	 arbejdsdeling,	 hvorfor	 det	 er	 af	

stadig	 større	 betydning,	 at	 optimere	 virksomhedens	 placering	 i	 forsyningskæden	 for	 at	 forblive	

konkurrencedygtige.		

		

At	 mange	 virksomheder	 ønsker	 at	 optimere	 deres	 placering	 i	 forsyningskæden,	 fordrer	 at	

virksomhederne	 skal	 agere	 i	 nye	 inter‐organisatoriske	 samarbejdsrelationer,	 hvorfor	 fokus	 bliver	

rettet	 mod	 kernekompetencer	 (Prahalad	 &	 Hamel,	 1990).	 Denne	 fokus	 på	 kernekompetencen	

medfører,	at	mange	virksomheder	vælger,	at	source	eller	outsource	aktiviteter	til	underleverandører	i	

lavtlønslande,	 som	 tidligere	 blev	 varetaget	 internt	 eller	 produceret	 af	 underleverandører	 i	

industrilandene.	Det	sker	som	et	led	i	en	erkendelse	af,	at	andre	aktører	kan	håndtere	disse	aktiviteter	

bedre	og	billigere.	Sourcing	og	outsourcing	er	derfor	i	overvejende	grad	drevet	af,	at	det	er	med	til	at	

skabe	adgang	til	billigere	produktionsfaktorer	(Cederquist	&	Præst,	2006).		

	

Det	 har	 gjort	 det	 specielt	 attraktivt,	 at	 source	 og	 outsource	 til	 Asien,	 da	 der	 her	 forekommer	 et	

væsentligt	 lavere	 lønniveau	 (Cederquist	 &	 Præst,	 2006).	 Asien	 og	 specielt	 Kina	 har	 gennem	 en	

årrække	 tiltrukket	 stor	 opmærksomhed	 fra	 mange	 produktionsvirksomheder,	 da	 mulighederne	

fremstår	 gunstige	 i	 et	 område	 af	 verden,	 hvor	 ikke	 kun	 det	 lave	 lønniveau	 og	 andre	

produktionsfaktorer	danner	 at	 attraktivt	 grundlag	 for	 sourcing	 og	outsourcing,	men	også	 adgang	 til	

nye markeder	 og	 vækst	 lokker	 mange	 virksomheder	 til	 at	 source	 i	 Asien	 og	 Kina.	 	 Den	 globale	
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konkurrencesituation,	 hvor	 sourcing	 og	 outsourcing	 har	 været	 medvirkende	 til	 at	 aktiviteter	 kan	

udføres	 billigere	 samt	 skabt	 adgang	 til	 nye	 markeder,	 betyder	 at	 virksomheder	 ikke	 som	 tidligere	

overvejer,	 om	 de	 skal	 source	 og	 outsource,	 men	 snarere	 hvor	 meget	 og	 hvordan.	 Sourcing	 og	

outsourcing	som	emne	synes	derfor	ikke	at	kunne	diskuteres,	og	måske	repræsenterer	den	hidtidige	

udvikling	kun	toppen	af	isbjerget.		

1.1 Problemstilling 

Mange	studier	har	vist,	at	omkostningsbesparelser	er	hovedårsagen	til	global	sourcing	og	outsourcing,	

til	specielt	 lavtlønslande,	som	eksempelvis	Kina	(Ellram	&	Maltz,	1995,	Platts	&	Song,	2010).	Studier	

viser	 tilmed,	 at	der	 i	 høj	 grad	 fokuseres	på	 stykprisen,	hvor	 lavere	produktionsfaktorer	 i	 form	at	 et	

lavere	lønniveau,	har	gjort	det	attraktivt	at	source	i	lavtlønslande	(Cederquist	&	Præst,	2006).	Mange	

produktionsvirksomheder	har	til	dels	benyttet	denne	mulighed	ukritisk,	uden	at	analysere	de	mulige	

risici	og	de	totale	omkostninger,	der	er	forbundet	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Hermed	kan	der	

være	 en	 risiko	 for,	 at	 man	 undervurderer	 de	 totale	 omkostninger,	 hvilke	 i	 sidste	 ende	 kan	 være	

medvirkende	til	at	strategien	ikke	lever	op	til	de	forventede	besparelser.			

	

Hvis	 omkostningsbesparelser	 er	 en	 af	 de	 drivende	 faktorer	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina,	må	

man	antage,	at	en	mere	præcis	omkostningsanalyse	kan	være	af	afgørende	betydning	for,	om	man	kan	

være	i	stand	til	at	vurdere	om	beslutningen	har	den	forventede	værdi.	I	den	forbindelse	kan	man	med	

rette	 være	 en	 smule	 skeptisk	 overfor	 den	 ovennævnte	 ukritiske	 tilgang,	 hvor	 fokus	 næsten	

udelukkende	 er	 på	 stykprisen	 (Cederquist	 &	 Præst,	 2006).	 Er	 det	 derfor	 et	 stærkt	 nok	

beslutningsgrundlag,	 der	 i	 sidste	 ende	 skal	 være	 med	 til	 at	 sikre	 de	 forventede	

omkostningsbesparelser,	eller	vil	det	være	mere	retvisende,	at	inddrage	et	bredere	og	mere	nuanceret	

omkostningsperspektiv	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina?		

1.2 Problemformulering 

Ud	 fra	ovenstående	problemstilling	ønsker	dette	afgangsprojektet	at	undersøge,	hvad	der	er	danske	

virksomheders	praksis,	når	de	skal	 inddrage	de	totale	omkostninger,	der	er	 forbundet	med	sourcing	

og	outsourcing	i	Kina.	Det	ønskes	belyst	 i	 forhold	til	de	omkostninger,	der	fremhæves	i	supply	chain	

management1	 omkostningsteori.	 I	 den	 sammenhæng	 skal	 praksis	 forstås,	 hvilke	 og	 måden	 hvorpå	

danske	virksomheder	behandler	de	omkostninger,	der	skal	understøtte	deres	beslutning	i	forbindelse	

med	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 I	 forlængelse	 af	 dette	 er	 det	 også	 interessant,	 at	 undersøge	

eventuelle	barrierer	eller	hindringer,	som	danske	virksomheder	møder,	når	de	skal	inddrage	de	totale	

omkostninger	 i	 beslutningsgrundlaget.	 I	 den	 forbindelse	 skal	 totale	 omkostninger	 forstås,	 som	 de	

																																																								
1	Supply	Chain	Management	–	Herefter	SCM	
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samlede	omkostninger,	både	direkte	og	indirekte,	som	er	forbundet	med	indkøbet	af	et	produkt	i	hele	

dets	levetid.			

	

Med	afsæt	i	ovenstående	ønsker	afgangsprojektet	at	undersøge:	

 

1.	Hvad	er	danske	virksomheders	praksis,	set	i	forhold	til	SCM	omkostningsteori,	ved	sourcing	og	

outsourcing	i	Kina?	

	

2.	Hvilke	barrierer	opstår	der,	når	danske	virksomheder	skal	inddrage	de	totale	omkostninger	i	

deres	beslutningsgrundlag?	

	

Herunder	ønskes	belyst:	

	

1. Hvilke	 omkostninger,	 forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing,	 beskrives	 i	 nuværende	 SCM	

omkostningsteori	og	litteratur?	

2. Hvilke	omkostninger	inddrager	danske	virksomheder	i	beslutningsgrundlaget	ved	sourcing	og	

outsourcing	i	Kina?	

3. Hvad	 hindrer	 danske	 virksomheder	 i	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger	 i	 deres	

beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina?	

1.3 Afgrænsning 

Som	nævnt	 i	ovenstående	problemstilling	og	problemformulering,	har	afgangsprojektet	 til	 formål,	at	

undersøge	 danske	 virksomheders	 praksis	 omkring	 de	 omkostninger,	 der	 inddrages	

beslutningsgrundlaget	og	de	hindringer	de	møder,	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	For	at	besvare	

det,	har	det	været	nødvendigt	at	foretage	visse	afgrænsninger.				

	

	Jeg	har	 i	afgangsprojektet	valgt,	at	begrænse	mig	til	at	undersøge	danske	virksomheder.	Grunden	til	

jeg	har	valgt,	at	fokusere	på	virksomheder	i	Danmark	er,	at	arbejde	med	en	overskuelig	population	i	

undersøgelsen.	 Desuden	 skaber	 afgrænsningen	 til	 danske	 virksomheder	 et	 fælles	 fundament	 for	 at	

vurdere	omkostningerne,	da	det	må	antages	at	danske	virksomheder	til	en	vis	grad	er	omfattet	af	det	

samme	omkostningsniveau.		

	

Derudover	 har	 fokus	 i	 opgaven	 været	 på	 produktionsvirksomheder	 eller	 virksomheder	 der	 handler	

med	 fysiske	 produkter,	 hvorfor	 servicevirksomheder	 er	 udeladt	 i	 undersøgelsen.	 Årsagen	 til	 denne	

afgrænsning	er,	at	fysiske	produkter	med	en	vis	rimelighed	kan	betragtes,	at	være	drevet	af	de	samme	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 8

omkostninger.		Eksempelvis	vil	værktøjsomkostninger	og	omkostninger	til	styring	af	kvalitet	i	form	af	

audits	på	fabrikker	i	Kina	være	vanskeligt	at	sammenligne	med	omkostninger	i	servicevirksomheder.		

	

Endeligt	vil	projektet	være	afgrænset	til	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Kina	har	gennem	en	årrække	

tiltrukket	 sig	 stor	 opmærksomhed	 fra	 mange	 produktionsvirksomheder	 og	 anses	 af	 mange	 som	

”verdens	fabrik”	(Nassimbeni	&	Sator,	2006a).	Derfor	fremstår	sourcing	og	outsourcing	i	Kina	som	et	

stærkt	 grundlag	 for,	 at	 forstå	 virksomheders	 håndtering	 af	 de	 total	 omkostninger,	 der	 inddrages	 i	

beslutningsgrundlaget	ved	sourcing	og	outsourcing.		

1.4 Afgangsprojektets formål & motivation 

Formålet	med	 afgangsprojektet	 er,	 at	 få	 en	 forståelse	 for	 de	 totale	 omkostninger,	 som	er	 forbundet	

med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina,	samt	hvorfor	det	kan	være	vanskeligt	for	danske	virksomheder	at	

inddrage	omkostningerne	i	beslutningsgrundlaget.	Ellram	&	Siferd	(1998)	fremhæver	i	artiklen	”Total	

cost	of	ownership:	A	keep	 concept	 in	 strategic	 cost	management	decisions”,	 at	 konceptet	 total	 cost	of	

ownership	 anses	 for	 at	 være	 af	 stor	 betydning	 i	 forbindelse	 indkøbsbeslutningen.	 Samtidig	

understreger	 Ellram	 &	 Siferd	 (1998),	 at	 til	 trods	 for	 betydningen	 for	 indkøbsbeslutningen,	 er	

konceptet	 ikke	 særlig	 udbredt.	 Min	 motivation	 er	 derfor	 drevet	 af	 en	 nysgerrighed	 der	 ønsker	 at	

undersøge,	hvorfor	et	koncept,	der	betragtes	som	værende	af	stor	betydning	 i	mange	virksomheder,	

ikke	er	mere	udbredt,	og	hvad	der	ligger	til	grund	for	dette.		

1.5 Afgangsprojektets struktur  

Afgangsprojektet	 består	 af	 7	 kapitler,	 hvor	 kapitel	 1	 beskriver	 projektets	 problemstilling,	

problemformulering	og	afgrænsning.	Herefter	vil	kapitel	2	redegøre	for	afgangsprojektets	metodiske	

overvejelser	 og	 design.	 Kapitel	 3	 omfatter	 projektets	 litteraturreview	 og	 teori.	 Denne	 del	 af	

afgangsprojektet	vil	besvare	underspørgsmål	1,	 som	vil	 afdække	de	omkostninger,	der	er	 forbundet	

med	outsourcing	og	sourcing	gennem	eksisterende	SCM	teori	og	litteratur.	Kapitel	4	vil	præsentere	de	

3	case	virksomheder	inden	projektets	analyse	del	1	og	2	påbegyndes.	Kapitel	5	omfatter	analyse	del	1,	

som	 har	 til	 formål	 at	 undersøge,	 hvilke	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager	 i	 deres	

beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Hermed	vil	kapitlet	besvare	underspørgsmål	

2.	Herefter	vil	kapitel	6	beskæftige	sig	med	det	3.	og	sidste	underspørgsmål,	hvilke	har	 til	 formål	at	

analysere,	hvilke	hindringer	danske	virksomheder	møder,	når	de	skal	inddrage	de	totale	omkostninger	

i	 beslutningsgrundlaget	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 Endelig	 vil	 kapitel	 7	 konkludere	 og	

perspektivere	på	ovenstående	analyser.	Figur	1	anviser	afgangsprojektets	struktur.	
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Figur	1:	Afgangsprojektets	Struktur	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Formål                     Kapitel 

At introducere emneområdet og  
baggrunden for projektet samt skabe  
klarhed omkring  
projektets undersøgelsesspørgsmål 
 

Metodeafsnittet uddyber de  
metodiske overvejelser, der  
ligger til grund for projektets  
design.  

Underspørgsmål 1  
At afdække de omkostninger der 
er forbundet med sourcing og 
outsourcing i Kina gennem  
eksisterende litteratur og teori 
 

Beskrivelse af case virksomheder  
baseret på sekundære kilder og  
kvalitative interviews  
 

 
Underspørgsmål 2 
Analyse af de omkostninger  
som danske virksomheder inddrager 
i beslutningsgrundlaget ved sourcing  
og outsourcing i Kina 
 
 
Underspørgsmål 3 
Analyse af hvilke hindringer danske 
virksomheder møder, når de totale  
omkostninger ved sourcing og 
outsourcing i Kina skal inddrages  
i beslutningsgrundlaget. 
 

 
Konkluderet og perspektivere på  
projektets problemstilling 
og analyser. 
	

	

	

Indledning,	Problemstilling,	
Problemformulering	&	Afgrænsning	

	
Metode	

	
Analyse	del	1	

	
Konklusion	&	Perspektivering	

	
Præsentation	af	Case	Virksomheder	

	
Analyse	del	2	

4

5

6

7

	
Litteratur	&	Teori	

2

1

3



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 10

2. METODE 

I	metodeafsnittet	gennemgås	de	metodemæssige	overvejelser,	der	har	fundet	sted	i	 forbindelse	med,	

at	 besvare	 projektets	 problemformulering	 samt	 underspørgsmål.	 Afsnittet	 vil	 først	 beskrive	

undersøgelsens	formål	og	herefter	tager	udgangspunkt	i	dele	af	Lewis,	Thornhill	og	Saunders	(2009)	”	

The	 Research	 Onion”,	 som	 ses	 i	 figur	 2.	 Herunder	 vil	 metodeafsnittet	 klarlægge	 projektets	

undersøgelsesparadigme,	undersøgelsestilgang,	undersøgelsesstrategi	og	redegøre	for	dataindsamling	

og	empiri.  

 
Figur	2:	The	research	”onion”		
Kilde:	Mark	Saunders,	Phillip	Lewis	and	Adrian	Thornhill,	2009	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Undersøgelsens formål 

Under	 udarbejdelse	 af	 projektet	 er	 det	 væsentligt,	 at	 definere	 undersøgelsesformålet,	 da	 det	 er	

afgørende	 for	 hvordan,	 hvorfor	 og	 hvad	 der	 skal	 undersøges	 (Andersen,	 2008).	 Afgangsprojektets	

kapitel	3	er	af	beskrivende	karakter	(Andersen,	2008),	da	der	gennem	eksisterende	teori	og	litteratur	

beskrives	og	kortlægges	de	omkostninger,	der	er	forbundet	med	sourcing	og	outsourcing.	Herefter,	 i	

kapitel	 5	 og	 6,	 får	 projektet	 en	 eksplorativ	 karakter,	 hvormed	 menes	 at	 undersøgelsen	 er	

problemidentificerende/diagnosticerende	(Andersen,	2008).	Grunden	til	at	projektet	er	grebet	an	med	

både	 en	beskrivende	del	 og	 en	 eksplorativ	 del	 er,	 at	 forstå	 emneområdet	 og	 problemstillingen	 som	

allerede	 beskrevet	 i	 litteraturen,	 for	 herefter	 at	 sammenholde	 det	 med	 den	 indsamlede	 empiri. 

Hermed	 søges	 en	 forståelse	 af	 problemstillingen	 gennem	 teori	 og	 praksis	 omkring	 hvilke	
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omkostninger	 der inddrages	 i	 danske	 virksomheders	 beslutningsgrundlag,	 og	 hvilke	 hindringer	

virksomhederne	møder	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.					

2.2 Undersøgelsens paradigme 

Det	 vigtigt	 at	 reflektere	 over	 valg	 af	 undersøgelsesparadigme,	 fordi	 valget	 af	 paradigme	 har	 en	

indflydelse	på	den	måde,	der	undersøges	og	tolkes	på	(Lewis,	Thornhill	&	Saunders,	2009).	Saunders	

(2009)	 beskriver	 de	 tre	 paradigmer	 positivisme,	 realisme	 og	 interpretivisme	 som	 betydningsfulde	

indenfor	 videnskabsteorien.	 Under	 det	 positivistiske	 paradigme	 vil	 man	 adoptere	 en	 filosofisk	

holdning,	som	indeholder	en	naturvidenskabelig	karakter.	Dermed	ment,	at	tilgangen	er	objektivt	og	

baseret	på	fakta,	hvorfor	undersøgerens	rolle	er,	at	teste	teorier	og	skabe	materiale	til	udviklingen	af	

love	 (Bell	 &	 Bryman,	 2007).	 Interpretivisme	 vægter	 fortolkning	 og	 erkender	 i	 modsætning	 til	

positivismen,	 at	 vores	 verden	 er	 kompleks,	 hvorfor	 det	 er	 nødvendigt	 at	 forstå	 forskellen	 mellem	

mennesker	 i	 kraft	 af	 vores	 sociale	 roller	 (Lewis,	 Thornhill	 &	 Saunders,	 2009).	 Ved	 realismen	

fremhæves	 at	 hvad	 vores	 sanser	 giver	 udtryk	 for,	 er	 virkeligheden,	 og	 at	 der	 findes	 en	 virkelighed	

uafhængig	af	menneskets	bevidsthed	(Lewis,	Thornhill	&	Saunders,	2009).	I	forbindelse	med	disse	tre	

paradigmer	 fremhæver	 Saunders	 tilmed,	 at	 det	 er	 sjældent,	 at	 et	 undersøgelsesspørgsmål	 i	 praksis	

udelukkende	 falder	 ind	 under	 et	 undersøgelsesparadigme,	 som	 foreslået	 i	 ”The	 Research	 Onion”	

(Lewis,	Thornhill	&	Saunders,	2009).		

	

Således	vil	dette	projekt	ikke	udelukkende	tilgå	undersøgelsen	ud	fra	i	et	paradigme.	Dog	vil	tilgangen	

til	projektet	have	en	overvejende	karakter	af	positivismen.	Dette,	fordi	projektet	tager	udgangspunkt	i	

allerede	udviklede	teorier	og	metoder,	hvorefter	jeg	søger	teste	disse	mod	virkeligheden	eller	praksis	

og	dermed	skabe	materiale	til	eventuel	videre	udvikling.		

2.3 Undersøgelsens tilgang 

Når	 man	 vil	 producere	 viden	 om	 samfundet,	 organisationer	 eller	 menneskelig	 adfærd,	 er	 der	 to	

retninger	man	 kan	 vælge.	 Den	 ene	 er	 deduktion	 og	 den	 anden	 er	 induktion	 (Andersen,	 2008).	 Den	

deduktive	fremgangsmåde	tager	udgangspunkt	i	teorien	og	principper	til	at	belyse	en	problemstilling.	

Den	induktive	fremgangsmåde	derimod,	tager	udgangspunkt	i	en	hændelse	for	herefter	at	tilslutte	sig	

et	princip	eller	en	generellovmæssighed	(Andersen,	2008).	Dvs.	man	anvender	empirien	til	at	tilslutte	

sig	en	generel	viden	om	teorien	(Andersen,	2008).	

	

I	praksis	kan	det	dog	være	vanskeligt,	at	adskille	de	to	fremgangsmåder,	da	disse	kan	være	vævet	ind	i	

hinanden,	 og	 foregår	 samtidig	 i	 hele	 undersøgelsesprocessen	 (Andersen,	 2008).	 Det	 synes	 også	 at	

være	gældende	for	afgangsprojektet,	da	den	del	af	projektet	der	skal	afdække	omkostningerne	gennem	
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eksisterende	teori	og	litteratur	har	en	deduktiv	karakter.	Det	kan	også	ses	i	sammenhæng	med	valget	

af	undersøgelsesparadigme,	da	Lewis,	Thornhill og	Saunders	(2009)	argumenterer	for	at	positivismen	

taler	 for	 en	 deduktiv	 fremgangsmåde.	 Derimod	 er	 de	 dele	 af	 afgangsprojektet,	 som	 er	 af	 mere	

eksplorativ	karakter,	dvs.	de	kapitler	hvor	der	indsamles	empiri	gennem	spørgeskemaundersøgelsen	

og	kvalitative	 interviews,	 af	mere	 induktiv	karakter.	Kapitlerne	har	 en	mere	 induktiv	karakter	 fordi	

empirien	 anvendes	 til	 at	 tilslutte	 en	 mere	 generel	 viden	 og	 forståelse	 om	 teorien,	 og	 dermed	 de	

omkostninger,	der	inddrages	i	beslutningsgrundlaget	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.			

2.4 Undersøgelsens strategi 

Undersøgelsens	strategi	udgør	den	kombination	af	fremgangsmåder,	hvorpå	der	indsamles,	analyseres	

og	tolkes	på	data	set	i	relation	til	problemstillingen.	Lewis,	Thornhill	og	Saunders	(2009)	fremhæver	7	

forskellige	 strategier,	 som	 ses	 i	 figur	 2.	 Lewis,	 Thornhill	 og	 Saunders	 (2009)	 understreger,	 at	 de	

forskellige	 strategier	 ikke	 er	 gensidige	 eksklusive.	 Således	 vil	 dette	 projekt	 være	 drevet	 af	 både	 et	

surveystudie	samt	et	casestudie.	Grunden	til	at	vælge	både	et	surveystudie	samt	en	casestudie	er,	at	

opnå	 et	 stærkere	 grundlag,	 hvormed	 der	 til	 en	 vis	 grad	 kan	 generaliseres	 på	 resultaterne.	 Flere	

forskere	 understøtter	 denne	 tilgang,	 og	 har	 sat	 spørgsmålstegn	 ved	 at	 generalisere	 resultater	

udelukkende	 baseret	 på	 casestudier	 (Eisenhardt,	 1989	 &	 Meredith,	 1998).	 Surveystudiet,	 som	 er	

anvendt	 gennem	 et	 elektronisk	 spørgeskema,	 har	 haft	 det	 formål,	 at	 få	 en	 bred	 tilgang	 til	

problemstillingen.	For	at	få	en	dybere	og	mere	nuanceret	indsigt	i	problemstillingen,	vil	undersøgelsen	

tilmed	gøre	brug	af	interviews	med	udvalgte	case	virksomheder.	Da	der	i	undersøgelsen	indgår	flere	

virksomheder,	vil	casestudiet	være	et	multipelt	casestudie.		

	

	Der	er	 i	undersøgelsen	både	er	anvendt	kvalitativ	og	kvantitativ	data.	Surveystudiet	giver	mulighed	

for,	 at	 kvantificere	 de	 indsamlede	 data,	 hvorefter	 der	 efterfølgende	 er	 blevet	 analyseret	 på	 data.	

Hermed	 kombineres	 den	 kvantitative	 data	med	 en	 kvalitativ	 tilgang.	 De	 kvalitative	 interviews,	 som	

både	 er	 anvendt	 til	 at	 understøtte	 surveystudiet	 og	 brugt	 i	 forbindelse	 med	 casestudiet	 benytter	 i	

overvejende	grad	kvalitativ	data,	som	der	analyseres	og	konkluderes	på.			

2.5 Dataindsamling  

For	at	kunne	besvare	afgangsprojektets	problemstilling,	har	det	været	nødvendigt	 at	 indsamle	både	

primær	og	sekundær	data.	Der	vil	i	de	efterfølgende	afsnit	blive	redegjort	for	indsamlingen.		
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2.6 Primære data 

2.6.1 Elektronisk Spørgeskema 

Til	 at	 belyse	 underspørgsmålet	 ”Hvilke	 omkostninger	 inddrager	 danske	 virksomheder	 i	

beslutningsgrundlaget	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina?”,	 har	 jeg	 valgt	 at	 anvende	 et	 elektronisk	

spørgeskema.	Spørgeskemaet	blev	udsendt	den	26.	februar	2013	og	var	aktivt	i	perioden	frem	til	den	

5.	 april	 2013.	 Spørgeskemaundersøgelser	har	 sin	 styrke,	når	man	ønsker	 at	undersøge	et	 fænomen,	

eller	hvor	udbredt	det	er	(Hansen,	2008).	Derfor	har	metoden	sin	relevans,	da	afgangsprojektet	netop	

søger	 at	 afdække	 fænomenet	 omkring	 hvilke	 omkostninger,	 der	 inddrages	 i	 danske	 virksomheders	

beslutningsgrundlag.	 Desuden	 har	 jeg	 valgt,	 at	 anvende	 et	 elektronisk	 spørgeskema,	 da	 det	 giver	

adgang	til	en	bred	viden	om	en	stor	population	hurtigt	og	nemt	(Andersen,	2008).	Det	har	i	høj	grad	

har	 haft	 sin	 styrke	 set	 i	 forhold	 til	 den	 tid,	 og	 de	 ressourcer	 jeg	 har	 haft	 til	 rådighed	 under	

projektskrivningen.	Det	elektroniske	spørgeskema	er	udarbejdet	i	programmet	”Survey	Monkey”,	som	

er	valgt	af	den	årsag,	at	det	er	et	kendt	program.	Det	er	specielt	vigtigt,	da	spørgeskemaet	bliver	sendt	

gennem	en	 e‐mail,	 hvor	 respondenterne	 får	 adgang	 til	 skemaet	via	 et	 vedhæftet	 link.	Hensigten	har	

hermed	 været,	 at	 anvende	 et	 kendt	 program,	 og	 for	 at	 fjerne	 respondenternes	 frygt	 for	 virus	 og	

phishing	e‐mails.	Desuden	er	”Survey	Monkey”	et	brugervenligt	program,	der	gør	det	relativt	nemt	at	

designe	og	analysere	data.		

2.6.2 Design af det elektroniske spørgeskema 

Til	trods	for	at	afgangsprojektet	er	udarbejdet	på	dansk,	er	det	elektroniske	spørgeskema	udarbejdet	

på	 engelsk.	Grunden	 er	 at	 nogle	 af	 kontaktpersonerne,	 som	har	 fået	 tilsendt	 spørgeskemaet	 ikke	 er	

danskere,	men	er	udlændige	blot	ansat	i	danske	virksomheder.		

	

Spørgeskemaet	er	opdelt	i	5	overordnede	dele,	som	er:	Introduction,	sourcing/outsourcing,	Costs	which	

are	 included	 in	 your	 company's	 decision‐making	 when	 sourcing/outsourcing	 in	 China,	 Results	 of	

sourcing/outsourcing	in	China	og	Sourcing/outsourcing	in	the	future.	Se	spørgeskemaet	vedlagt	i	bilag	

1.	Den	første	del	af	spørgeskemaet	er	baggrundsspørgsmål	omkring	virksomheden	og	respondenten.	

Der	 er	 taget	 højde	 for,	 at	 baggrundsspørgsmålene	 ikke	 påvirker	 anonymiteten,	 for	 at	 fjerne	 en	

eventuel	frygt	for	at	besvare	spørgeskemaet	(Hansen,	2008).	Den	anden	del	har	til	formål,	at	klarlægge	

grundlæggende	faktorer	omkring	sourcing	og	outsourcing	set	i	forhold	til	respondentens	virksomhed.	

Faktorer	som,	hvor	mange	års	erfaring	virksomheden	har	med	sourcing	og	outsourcing	 i	Kina,	hvad	

der	 har	 været	 den	 afgørende	 faktor	 for	 at	 source	 og	 outsource	 i	 Kina,	 og	 hvordan	 eller	 om	

virksomheden	 er	 repræsenteret	 i	 Kina.	 Den	 tredje	 del	 har	 fokus	 på	 hovedformålet	 med	

spørgeskemaet,	nemlig	at	klarlægge	hvilke	omkostninger,	som	respondentens	virksomhed	inddrager	i	
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beslutningsgrundlaget.	 Respondenterne	 skal	 i	 skemaet	 afkrydse,	 hvilke	 omkostninger	 deres	

virksomhed	inddrager	i	beslutningsgrundlaget	ud	fra	forskellige	omkostningskategorier,	der	er	afledt	

af	Platts	og	Song’s	(2010)	videnskabelige	artikel	”Overseas	sourcing	decisions	–	the	total	cost	of	sourcing	

from	China.”	Skemaet	er	afledt	af	de	overordnede	omkostningskategorier,	som	Platts	og	Songs	(2010)	

beskriver	 i	artiklen.	Disse	kategorier	omfatter	set‐up	cost,	extended	price,	administrative	cost,	 logistic	

cost,	 inventory	 cost,	 quality	 issue,	 supplier	 management	 costs	 and	 other	 costs	 related	 to	 China.	

Derudover	er	underkategorierne,	som	artiklen	bygger	på,	overvejende	anvendt	 i	 spørgeskemaet.	 Jeg	

har	dog	valgt	at	omformulere	nogle	af	kategorierne	i	mit	spørgeskema,	da	 jeg	er	af	den	opfattelse	at	

disse,	 som	 beskrevet	 af	 Platts	 og	 Song	 (2010),	 forudsætter	 at	man	 har	 læst	 artiklen.	 Derfor,	 for	 at	

undgå	misforståelser,	 er	nogle	 af	 kategorierne	omformuleret,	 som	eksempelvis	extended	price,	 der	 i	

spørgeskemaet	 er	 blevet	 omformuleret	 til	 blot	 price.	 Desuden	 gives	 der	 mulighed	 for,	 at	 svare	

none/not	relevant.	Denne	mulighed	er	placeret	til	sidst,	for	dermed	at	tvinge	respondenten	til	at	læse	

alle	mulighederne	igennem	(Hansen,	2008).	Derudover	er	der	mulighed	for,	at	tilføje	omkostningerne,	

som	 ikke	 fremgår	 af	 skemaet	 under	 other	 for	 at	 teste	 om	 alle	 omkostninger	 er	 blevet	 inddraget.	

Desuden	bedes	respondenten,	at	vægte	de	forskellige	omkostningstyper	for	bl.a.	at	undersøge	om	der	

er	 korrelation	 mellem	 de	 omkostninger	 der	 inddrages,	 og	 hvor	 meget	 de	 vægtes	 i	 virksomheden.	

Endelig	spørges	 ind	til,	hvilke	afdelinger	der	 involveres	samt	respondentens	holdning	 til	effekten	på	

samlede	 omkostninger	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 Den	 fjerde	 og	 femte	 del	 undersøger	

respondentens	holdning	til	effekten	på	samlede	omkostninger	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina	og	

hvor	 sandsynligt	det	 er,	 at	 virksomheden	 sourcer	 eller	outsourcer	 i	 fremtiden.	 Som	afslutning	 gives	

mulighed	 for,	 at	 respondenten	kan	 give	uddybende	kommentarer	med	henblik	på,	 at	 lære	mere	om	

problemstillingen,	og	for	at	opnå	viden	omkring	hvilke	virksomheder	der	kunne	være	interesseret	i	et	

uddybende	personligt	interview.		

2.6.3 Stikprøven 

Det	elektroniske	spørgeskemaet	er	baseret	på	en	repræsentativ	stikprøve,	som	er	blevet	sendt	til	i	alt	

212	virksomheder,	hvoraf	 jeg	har	modtaget	39	besvarelser.	Det	 svarer	 til	 en	 svarprocent	på	18,4%.	

Virksomhederne	der	indgår	i	stikprøven,	er	udvalgt	på	baggrund	af	forskellige	kilder.	Udgangspunktet	

for	undersøgelsen	har	været	danske	virksomheder,	der	er	repræsenteret	 i	Kina.	For	at	 finde	frem	til	

respondenter	til	min	spørgeskemaundersøgelse,	har	jeg	taget	kontakt	til	den	danske	ambassade	i	Kina,	

hvor	jeg	modtog	en liste	over	danske	virksomheder,	der	i	2012	var	repræsenteret	i	Kina.	Desuden	har	

jeg	 kontaktet	 virksomheder,	 som	 enten	 er	 anbefalet	 gennem	 mit	 eget	 netværk,	 eller	 som	 jeg	 er	

kommet	 i	 besiddelse	 af	 gennem	 andre	 kilder,	 som	 eksempelvis	 internettet,	 Børsen	 og	 diverse	

rapporter	om	sourcing	og	outsourcing.	At	stikprøven	er	afledt	af	forskellige	kilder,	kan	have	medført	

en	vis	grad	af	bias.	Eksempelvis	har	både	kinesere,	ansat	i	danske	virksomheder,	og	danskere	besvaret	
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spørgeskemaet,	 hvilket	 kan	have	 forårsaget	 en	grad	af	 bias,	 da	deres	 forudsætninger	 for	 at	 vurdere	

omkostningerne	kan	være	 forskellige	grundet	kulturelle	 forskelle.	Eksempelvis	kan	der	være	 forskel	

på,	hvad	der	betragtes	som	høj	og	lav	i	forbindelse	med	vægtningen	af	de	forskellige	omkostninger.		

2.6.4 Kvalitative interviews 

Indsamlingen	 af	 primære	 data	 omfatter	 tilmed	 3	 personlige	 kvalitative	 interviews,	 der	 havde	 til	

formål,	 at	 få	 en	 dybere	 indsigt	 i,	 hvilke	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager	 i	 deres	

beslutningsgrundlag,	og	dermed	supplere	spørgeskemaet.	Derudover	gav	 interviewene	mulighed	 for	

at	undersøge,	hvorfor	netop	disse	omkostninger	bliver	inddraget,	og	hvad	endnu	vigtigere	var,	hvilke	

hindringer	virksomhederne	møder	ved	at	 inddrage	omkostningerne.	Alle	3	 interviews	blev	foretaget	

ved	personligt	fremmøde.	Fordelen	ved	at	udføre	interviewene	ved	personligt	fremmøde	kan	være,	at	

der	opstår	en	højere	grad	af	dynamik	og	sammenspil	mellem	respondenten	og	mig	som	interviewer.	

De	kvalitative	 interviews	er	 foretaget	som	semi‐strukturerede	kvalitative	 interviews,	hvor	hensigten	

har	været,	at	stille	en	overvægt	af	åbne	spørgsmål.	Grunden	hertil	har	været	at	åbne	dialogen	samt	at	

få	 et	 så	 bredt	 som	muligt	 perspektiv	 på	 problemstillingen,	 og	 derfor	 ikke	 begrænse	 respondentens	

besvarelser.	

2.6.5 Udvælgelse af case virksomheder & respondenter til kvalitative interviews 

Det	har	gennem	hele	forløbet	været	en	stor	udfordring	at	indsamle	empiri	til	opgaven.	Det	gjorde	sig	

således	 også	 gældende	 i	 forbindelse	 med	 at	 finde	 case	 virksomheder,	 der	 ville	 medvirke	 i	

undersøgelsen.	 Hensigten	 har	 været,	 at	 udføre	 3	 kvalitative	 personlige	 interviews	 i	 3	 case	

virksomheder	 med	 hver	 deres	 størrelse.	 En	 virksomhed	 med	 under	 10	 ansatte,	 en	 mellemstor	

virksomhed	med	50	–	250	ansatte	og	en	større	virksomhed	med	over	250	ansatte.	Dette	har	jeg	opnået	

i	min	undersøgelse.	Grunden	til	at	jeg	har	søgt	variationen	er,	at	undersøge	om	størrelse	og	ressourcer	

har	 indflydelse	 på,	 hvilke	 og	måden	 hvorpå	 omkostninger	 bliver	 inddraget	 i	 beslutningsgrundlaget.	

Variationen	 har	 endvidere	 medført,	 at	 den	 indsamlede	 empiri	 er	 styrket	 gennem	 et	 bredere	

perspektiv,	og	har	samtidig	gjort	min	undersøgelse	mere	interessant	at	arbejde	med.		

	

I	forbindelse	med	udvalg	af	respondenter	i	de	3	virksomheder,	har	det	været	vigtigt	at	respondenterne	

bestrider	en	position	eller	ledende	stilling,	hvor	de	har	indflydelse	og	indsigt	i	beslutningen	omkring	

sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 Andersen	 (2008)	 fremhæver,	 at	 det	 kan	 være	 visse	 problemer	

forbundet	med	at interviewe	ledende	personer,	da	denne	gruppe	af	”elitepersoner”	ofte	er	vanskelige	

at	 styre	 i	 interviewet.	 Det	 kan	 jeg	 delvist	 godt	 tilslutte	 mig,	 da	 det	 under	 interviewene	 på	 visse	

tidspunkter	har	været	vanskeligt	at	styre	interviewet.	Respondenten	i	den	mindste	virksomhed	har	en	

baggrund	 som	 økonomidirektør,	 og	 i	 den	 største	 virksomhed	 er	 akademiske	 begreber	 en	 del	 af	
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hverdagen.	Derfor	har	de	teoretiske	begreber	i	forbindelse	med	omkostningsteori	ikke	været	ukendte	

for	 respondenterne.	 Derimod	 har	 der	 under	 interviewet	 med	 den	 mellemstore	 virksomhed,	 hvor	

respondenten	 har	 en	 baggrund	 indenfor	 design,	 kort	 skulle	 redegøres	 for	 begreber	 indenfor	

omkostningsteori.	 Der	 er	 i	 alt	 blevet	 kontaktet	 ca.	 20	 personer	 enten	 per	 telefon	 eller	 e‐mail,	 i	

forlængelse	 af	 det	 elektroniske	 spørgeskema.	 Det	 resulterede	 dog	 kun	 i	 at	 1	 person	 ønskede,	 at	

medvirke	i	undersøgelsen.	Herefter	blev	ca.	yderligere	25	personer	i	danske	virksomheder	kontaktet	

via	mit	 personlige	 netværk,	 hvorefter	 det	 lykkedes,	 at	 finde	de	 to	 sidste	 respondenter.	Nedenfor	 er	

anvist	 case	 virksomhederne,	 som	 alle	 er	 anonyme,	 samt	 respondenters	 position,	 og	 hvordan	 de	 er	

lokaliseret.		

	
Tabel	1:	Case	virksomheder	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Virksomhed Position Lokaliseret 

<10 ansatte Managing Director Via personligt netværk 

50 - 250 ansatte Design Director Via elektronisk spørgeskema 

>250 ansatte Senior Category Manager Via personligt netværk 

 

Det	 første	 interview	blev	udført	 i	den	mindste	virksomhed	med	under	10	ansatte	den	3.	april	2013.	

Interviewet	havde	en	varighed	på	1	time	og	36	minutter	og	er	hermed	det	længste	af	de	3	interviews.	

Herefter	fulgte	interviewet	af	den	mellemstore	virksomhed	med	50	–	250	ansatte.	Interviewet	varede	

1	time	og	20	minutter	og	blev	foretaget	den	9.	april	2013.	Endelig	blev	det	sidste	interview	foretaget	

den	10.	april	2013	i	den	største	virksomhed	med	over	250	ansatte.	Interviewet	havde	en	varighed	på	

52	min.	Under	det	første	interview	blev	jeg	bevidst	om,	hvilke	spørgsmål	der	fungerede,	og	hvilke	der	

var	vanskelige	for	respondenterne	at	svare	på.	Eksempelvis	var	det	vanskeligt	for	respondenten	i	den	

største	virksomhed,	at	besvare	spørgsmål	omkring	indkøbsbudget	set	i	forhold	til	hele	virksomheden.	

Derimod	 var	 det	 vanskeligt	 for	 de	 mindre	 virksomheder,	 at	 besvare	 spørgsmål	 omkring	 total	 cost	

modeller	og	data	tilgængelighed.		

2.6.6 Design af kvalitative interviews 

I	forbindelse	med	de	kvalitative	interviews	er	der	udarbejdet	en	spørgeguide	for	at	sikre	en	vis	grad	af	

struktur	 i	 interviewene,	 som	 samtidig	 er	 med	 til	 at	 reducere	 observationsfejl	 (Lewis,	 Thornhill	 og	

Saunders,	2009).	Den	første	del	af	det	kvalitative	interview	er	med	henblik	på	at	belyse	nogle	generelle	

baggrundsspørgsmål	 om	 respondentens virksomhed	 og	 indkøbsfunktionen.	 Hensigten	 med	 disse	

relative	enkle	spørgsmål	har	været	at	få	respondenten	til	at	snakke	sig	varm,	og	få	skabt	et	vist	niveau	

af	 tillid.	 Dernæst	 tager	 interviewet	 udgangspunkt	 i	 omkostningsgrupperne	 fra	 spørgeskemaet,	 som	

bygger	på	Platt	og	Song’s	(2010)	artikel	”Overseas	sourcing	decisions	–	the	total	cost	of	sourcing	 from	
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China”.	Her	forsøges	at	undersøge	hvilke	omkostninger	respondentens	virksomhed	ikke	inddragede	og	

hvorfor.	 Til	 sidst	 spørges	 indtil	 barriererne	 complexity,	 organizational	 culture	 og	 proper	 use	 and	

relevance,	 som	 er	 afledt	 af	 Ellram’s	 (1998)	 artikel	 ”Total	 cost	 of	 ownership:	 elements	 and	

implementation”	Det	skal	dog	understreges,	at	til	trods	for	ovennævnte	spørgeguide,	har	det	været	en	

åben	 dialog,	 og	 at	 rammen	 blot	 har	 været	 en	 måde	 at	 fastholde	 respondentens	 fokus	 på	

problemstillingen.	Derfor	er	selve	interviewet	til	en	vis	grad	afveget	fra	ovennævnte	spørgeguide.	Se	

spørgeguiden	vedlagt	i	bilag	2.			

2.6.7 Transskribering 

I	 forbindelse	 med	 interviewene,	 er	 respondenten	 blevet	 informeret	 om,	 at	 interviewet	 vil	 blive	

optaget.	 Derfor	 er	 alle	 interviews	 blevet	 optaget	 på	 iphone,	 hvori	 der	 er	 et	 hjælpeprogram	 med	

indbygget	 diktafon.	 Det	 har	 givet	 mig	 som	 interviewer	 mulighed	 for,	 at	 koncentrere	 mig	 om	

interviewet	 og	 eventuelle	 opfølgende	 spørgsmål	 eller	 ønske	 om	 ydereligere	 forklaring	 (Lewis,	

Thornhill	&	Saunders,	2009).	Interviewene	er	herefter	transskriberet	i	kladdeform	og	vedlagt	i	bilag	4,	

5	og	6.					

2.7 Sekundære data 

Der	er	i	afgangsprojektet	anvendt	forskellige	sekundære	datakilder.	Andersen	(2008)	skelner	mellem	

sekundære	data	i	form	af	procesdata,	som	er	produceret	løbende	i	samfundet	og	organisationer	samt	

registerdata,	 der	 etableres	 i	 forbindelse	med	 registrering	 og	 styring	 af	 forskningsdata,	 som	 er	 data	

indsamlet	af	forskere	(Andersen,	2008).	

	

I	afgangsprojektet	er	anvendt	procesdata	i	kraft	af	en	rapport	om	danske	virksomheder	der	outsourcer	

til	Kina.	Rapporten	er	udarbejdet	af	Dansk	Industri.	Endvidere	er	danske	avisartikler	fra	Politikken	og	

Information	 samt	 case	 virksomhedernes	årsrapporter	 anvendt.	Dog	med	det	 i	mente	at	bevare	 case	

virksomhedernes	anonymitet.	 I	 forbindelse	med	procesdata,	er	der	 i	opgaven	inddraget	data	baseret	

på	kilder	fra	State	Council	of	China	i	forbindelse	med	beskrivelse	af	Kinas	BNP	udvikling.	Hovedvægten	

af	 den	 anvendte	 sekundære	 data	 i	 projektet	 er	 forskningsdata.	 Som	 tidligere	 nævnt	 har	 kapitel	 3	 i	

projektet	 til	 formål,	 at	 beskrive	 de	 væsentlige	 forhold	 og	 faktorer	 i	 teorien,	 som	 resulterer	 i	 en	

redegørelse	for	de	omkostninger,	der	er	forbundet	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Det	har	derfor	

været	 naturligt,	 at	 tage	 udgangspunkt	 i	 eksisterende	 forskning	 og	 litteratur.	 Der	 vil	 under	

litteraturreview	 blive	 redegjort	 nærmere	 for	 forskningsdata	 og	 kilder.	 En	 ulempe	 ved	 at	 anvende	

sekundære	 data	 er,	 at	 denne	 type	 data	 kan	 være	 indsamlet	 til	 andet	 formål	 (Lewis,	 Thornhill	 &	

Saunders,	2009).	Det	kan	medføre	en	risiko	for,	at	data ikke	besvarer	undersøgelsens	problemstilling	
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og	 spørgsmål.	 De	 indsamlede	 data	 vurderes	 dog	 at	 have	 sin	 relevans,	 da	 den	 bl.a.	 er	 udarbejdet	 til	

lignende	undersøgelser,	og	fordi	den	har	været	med	til	at	inspirere	til	selve	undersøgelsesspørgsmålet.  	

2.8 Analyse af data 

Analyse	af	den	indsamlede	data	handler	om	at	forenkle	informationer,	og	om	at	gøre	data	overskueligt	

(Andersen,	 2008).	 Analysen	 i	 forbindelse	 med	 surveystudiet	 eller	 spørgeskemaet,	 er	 som	 tidligere	

nævnt	 baseret	 på	 både	 kvantitativ	 og	 kvalitativ	 data.	 Analysen	 af	 den	 kvantitative	 data	 i	

spørgeskemaet	er	en	kombination	af	univariet	og	bivariat	analyse.	Den	univariat	analyse	betragter	en	

variabel	og	dens	fordeling	 i	undersøgelsen	(Andersen,	2008).	Under	spørgeskemaanalysen	betragtes	

de	 enkelte	 omkostningskategorier	 isoleret,	 hvorfor	 der	 er	 tale	 om	 en	 univariat	 analyse.	 Dog	

beskæftiger	spørgeskemaanalysen	sig	også	med	to	variabler	og	deres	indbyrdes	sammenhæng,	hvilket	

benævnes	 som	 bivariat	 analyse	 (Andersen,	 2008).	 	 De	 to	 ovennævnte	 tilgange	 medfører	 en	 meget	

beskrivende	analyse,	hvorfor	 jeg	har	valgt	at	 inddrage	udsagn	fra	de	kvalitative	interviews,	og	holde	

observationerne	 fra	 tidligere	 undersøgelser	 op	 imod	 observationerne	 fra	 mine	 undersøgelser.	 Det	

bevirker	at	min	analyse	bærer	præg	af	en	diskussion,	hvorigennem	nye	interessante	spørgsmål	opstår.	

Analyse	 af	 data	 i	 casestudiet	 er	 hovedsagligt	 bygget	 op	 omkring	 de	 kvalitative	 interviews	 og	

respondenternes	udsagn.	Samtidig	holdes	respondentens	udsagn	op	imod	tidligere	forskning.			

2.9 Validitet  

Begrebet	 validitet	 dækker	 over	 hvorvidt	 der	 er	 overensstemmelse	 mellem	 anvendte	 teori	 og	

indsamlede	data	 (Andersen,	2008).	 Spørgeskemaet	 er	 som	 tidligere	nævnt	 afledt	 af	 Platts	og	Song’s	

(2010)	artikel	”Overseas	sourcing	decisions	–	the	total	cost	of	sourcing	from	China”.	Under	de	kvalitative	

interviews	hvor	 formålet	bl.a.	har	været,	at	afdække	hvilke	hindringer	danske	virksomheder	møder,	

når	de	skal	 inddrage	omkostninger	ved	sourcing	og	outsourcing	 i	Kina,	har	Ellram	&	Siferd’s	(1998)	

artikel	 ”Total	 cost	 of	 ownership:	 elements	 and	 implementation”	 ageret	 som	 udgangspunkt.	

Sammenhængen	 kan	 derfor	 vurderes	 til	 at	 være	 stærk.	 Samtidig	 er	 det	 dog	 vigtigt	 at	 være	

opmærksom	 på,	 hvilke	 faktorer	 der	 kan	 påvirke	 validiteten.	 Lewis,	 Thornhill	 &	 Saunders,	 (2009)	

nævner	 i	 den	 sammenhæng	 external	 validity,	 som	 henviser	 til,	 om	 det	 er	muligt	 at	 generalisere	 på	

baggrund	af	den	 indsamlede	data.	 Som	nævnt	under	 redegørelse	af	 spørgeskemaundersøgelsen,	har	

svarprocenten	 på	 18,4%	 været	 en	 stor	 udfordring,	 hvorfor	 det	 kan	 diskuteres	 om	 man	 ud	 fra	

undersøgelsen	kan	generalisere	på	baggrund	af	resultatet.	Jeg	er	af	den	opfattelse,	at	man	på	baggrund	

af	undersøgelsen	ikke	kan	generalisere	for	alle	danske	virksomheder.	Dog	mener	jeg, at	undersøgelsen	

er	 med	 til	 at	 give	 en	 stærk	 indikation	 om,	 hvilke	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager	 i	

beslutningsgrundlaget	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.			
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2.10 Reliabilitet 

Begrebet	reliabilitet	henviser	til	om	den	anvendte	data	er	pålidelig	(Andersen,	2008).	For	at	vurdere	

pålideligheden	bør	man	overveje	hvilke	faktorer	der	kan	have	indflydelsen.	Herunder	nævner	Lewis,	

Thornhill	&	Saunders,	(2009)	participant	bias,	som	relaterer	til,	at	respondenten	svarer	hvad	personen	

tror	der	forventes	af	ham	eller	hende	fra	virksomhedens	ledelse.	Spørgeskemaet	viser	et	resultat,	der	

er	 omfattende	mht.	 hvor	mange	 omkostninger	 der	 inddrages,	 hvorimod	 de	 3	 kvalitative	 interviews	

viser	et	resultat,	der	er	mere	begrænset	mht.	de	omkostninger	der	inddrages.	Derfor	kan	der	være	en	

vis	 grad	 af	 participant	 bias	 i	 spørgeskemaets	 besvarelser.	 Forstået	 på	 den	 måde,	 at	 nogle	 af	

respondenterne	har	besvaret	skemaet	ud	fra	den	overbevisning,	at	det	var	hvad	man	ville	forvente	fra	

ledelsen,	 fordi	 man	 evt.	 vil	 fremstå	 så	 faglig	 kompetent	 som	 muligt.	 Spørgeskemaet	 og	 de	 udførte	

interviews	 menes	 dog	 at	 være	 pålidelige,	 da	 der	 til	 trods	 for	 ovennævnte	 er	 konsistens	 mellem	

skemaet	og	interviewene.		

2.11 Metodekritik  

Efter	 at	 have	 behandlet	 og	 bearbejdet	 den	 indsamlede	data	 fra	 det	 elektroniske	 spørgeskema,	 samt	

modtaget	 feedback	 fra	nogle	 af	 respondenterne,	 er	 jeg	blevet	bevidst	om,	 at	man	med	 fordel	 kunne	

have	 skrevet	 hele	 teori	 og	 litteraturafsnittet	 færdigt	 inden	 udsendelse	 af	 skemaet.	 Det	 ville	 have	

bevirket	en	mere	præcis	tilgang	og	stærkere	sammenhæng	til	teorien.	Eksempelvis	ville	jeg	med	fordel	

kunne	have	 læst	 teori	og	 litteratur	omkring	sourcing	og	outsourcing	begreber,	da	den	 til	 tider	store	

begrebsforvirring	 der	 hersker	 indenfor	 området,	 kan	 have	 skabt	 misforståelser	 hos	 nogle	 af	

respondenterne.	 En	 udarbejdelse	 af	 teorien	 inden	 udsendelse	 af	 spørgeskemaet,	 ville	 derfor	 have	

skabt	 en	 klarere	 definition	 af	 undersøgelsens	 problemstilling	 og	 kontekst,	 hvorfor	 nogle	 spørgsmål	

ville	være	formuleret	anderledes.	Eksempelvis	ville	 jeg	have	undladt,	at	anvende	spørgsmålet	cost	of	

establising	production	 in	China	 (machines,	buildings	etc),	 da	dette	 i	 teorien	henviser	 til	 offshoring	og	

ikke	 outsourcing.	 Dog	 var	 det	 vigtigt,	 at	 få	 udsendt	 spørgeskemaet	 hurtigt,	 og	 dermed	 få	 indsamlet	

data	til	undersøgelsen,	og		få	en	dybere	indsigt	i	hvilke	virksomheder	der	kunne	være	interesseret	i	et	

uddybende	interview.	Derfor	valgte	jeg,	at	udsende	spørgeskemaet,	hvor	spørgsmålene	var	inspireret	

af	mit	indledende	litteraturreview,	og	hermed	inden	teoriafsnittet	var	færdigskrevet.		

	

Tilgangen	til	min	undersøgelse	gennem	det	indledende	litteraturreview,	kunne	endvidere	med	fordel	

have	 været	 suppleret	 af	 et	 indledende	 interview med	en	 eller	 flere	 virksomheder,	 der	 sourcer	 eller	

outsourcer	 i	 Kina.	 Det	 ville	 have	 styrket	 min	 undersøgelse,	 at	 have	 modtaget	 input	 omkring	

problemstillingen	inden	design	af	eksempelvis	det	elektroniske	spørgeskemaet.	Dog	set	i	lyset	af,	den	

periode,	 der	 har	 været	 til	 at	 udarbejde	 afgangsprojektet,	 samt	 at	 jeg	 har	 valgt	 at	 prioritere	 de	

efterfølgende	personlige	interviews,	er	ideen	om	at	foretage	indledende	interviews	blevet	fravalgt.	
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Alt	i	alt	vurderes	det,	at	den	metodiske	tilgang	til	projektet	har	givet	mening,	og	værdi	set	i	forhold	til	

afgangsprojektets	 problemstilling.	 Jeg	 finder	 en	 klar	 styrke	 i,	 at	 projektet	 både	 indeholder	 en	

kombination	af	en	surveystudie	og	et	multipelt	casestudie,	da	det	har	givet	mulighed	for	at	undersøge	

problemstilling	 bredt	 gennem	 spørgeskemaet	 samt	 dybt	 gennem	 de	 personlige	 interviews	 i	 case	

virksomhederne.		

3. LITTERATURREVIEW & TEORI 

Afsnittet	har	til	formål,	først	at	redegøre	for	litteratursøgning	i	forbindelse	med	projektet.	Dernæst	vil	

afsnittet	 beskrive	 den	 teoretiske	 baggrund	 indenfor	 problemstillingen,	 hvilke	 vil	 omfatter	 en	

gennemgang	 af	 teori	 indenfor	 sourcing	 og	 SCM	 omkostningsteori.	 Der	 vil	 i	 forbindelse	 med	

delkonklusioner	under	sourcing	og	omkostningsteori	 tilmed	blive	redegjort	 for,	hvordan	begreberne	

vil	blive	anvendt	i	projektet.	Det	er	for	at	skabe	klarhed	omkring	anvendelse	af	de	teoretiske	værktøjer	

og	 sammenhængen	 med	 projektets	 problemstilling.	 Gennem	 redegørelsen	 besvares	 endvidere	

underspørgsmål	 1,	 som	 senere	 danner	 rammen	 for,	 at	 undersøge	 hvilke	 omkostninger	 danske	

virksomheder	i	praksis	inddrager	i	deres	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.			

3.1 Litteratursøgning 

Efter	fastlæggelse	af	problemstilling	og	efter	første	udkast	af	problemformulering,	er	der	blevet	søgt	

bredt	på	søgeord	som	outsourcing,	global	sourcing,	total	cost	of	ownership,	cost	of	sourcing/outsourcing,	

offshoring,	 insourcing	 og	 sourcing/outsourcing	 in	 China	 og	 strategic	 cost	management.	 Tilgangen	 til	

søgningen	 har	 været	meget	 bred	 til	 emneområdet	 og	 litteraturen,	 da	 formålet	 har	 været	 at	 berøre	

emnet	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina	 samt	 relevant	 omkostningsteori	 overordnet.	 Tilgangen	 har	

resulteret	i	brugbare	hits,	referencer	og	citationssøgning,	som	herefter	har	været	behjælpelige	med	at	

konkretisere	min	 søgning.	 Søgningen	 har	 resulteret	 i	 9	 videnskabelige	 artikler	 og	 3	 bøger	 indenfor	

emneområdet	omkostningsteori.	Indenfor	emneområdet	sourcing	resulterede	det	i	15	videnskabelige	

artikler,	 4	 bøger,	 1	 afhandling	 og	 1	 rapport.	 Litteratursøgningen	 har	 været	 foretaget	 gennem	

forskellige	 kilder	 som	 Copenhagen	 Business	 Schools	 bibliotek,	 Science	 Direct,	 Business	 Soure	

Complete,	 Business	 Insights:	 Essentials,	 Management	 &	 Accounting	 Web,	 Emrald,	 Wiley	 Online	

Library,	 og	 internettet.	 Se	 bilag	 3	 for	 nærmere	 litteraturreview	 liste,	 som	 har	 dannet	 grundlag	 for	

projektet.		

3.2 Sourcing  

Sourcing	og	 tilhørende	begreber	 som	outsourcing,	 offshoring,	 transfermanagement	 etc.	 er	 begreber,	

der	 anvendes	 forskelligt	 af	 mange	 forskere	 (Balow,	 2012).	 Nogle	 forskere	 har	 en	 tendens	 til	 at	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 21

anvende	 begreberne	 overlappende	 eller	 synonymt,	 og	 i	 andre	 sammenhænge	 adskilles	 begreberne	

med	 tilhørende	 forskellige	 definitioner.	Der	 hersker	 derfor	 en	del	 begrebsforvirring	på	 området,	 og	

som	sagt,	hvis	man	dykker	ned	i	den	akademiske	diskussion	blandt	 forskere	om,	hvad	de	forskellige	

begreber	dækker	over,	vil	man	finde	forskellig	definitioner	(Breil‐Hansen	&	Olsen,	2008).	Afsnittet	har	

derfor	 til	 formål,	 at	 redegøre	 for	 begreberne	 og	 hvordan	 de	 anvendes	 i	 projektet,	 hvilket	 vil	 blive	

klargjort	i	delkonklusionen.	Derudover	vil	afsnittet	beskrive	motiverne	for	sourcing	i	en	international	

sammenhæng,	hvorefter	der	vil	blive	redegjort	for	global	sourcing	i	en	kinesisk	kontekst.		

3.2.1 Global sourcing 

Indkøbsfunktionen	har	gennem	de	senest	år	været	igennem	en	rivende	udvikling,	og	er	i	dag	præget	af	

forskellige	 begreber	 som	 purchasing,	 procurement	 og	 sourcing.	 Man	 kan	 med	 fordel	 forklare	 disse	

begreber	 for	 at	 skabe	 en	 forståelse	 for,	 hvad	 begrebet	 sourcing	 dækker	 over.	Begrebet	 purchasing	

relaterer	 normalt	 til	 det	 kortsigtede	 og	 det	 omkostningsfokuserede	 indkøb	 (Monczka,	 Petersen,	

Handfield,	Robert	&	Ragatz	1998),	hvorimod	procurement	 normalt	dækker	over	mere	komplicerede	

processer,	som	inkluderer	optimering	af	materialer	og	logistik	(Monczka,	Petersen,	Handfield,	Robert	

&	Ragatz	1998).	Endelig	defineres	sourcing	som	et	endnu	bredere	begreb	 indenfor	 indkøb	(Balkow,	

2012).	 Således	defineres	 sourcing	af	Axelsson,	Rozenmeijer	 og	Wynstra	 (2005)	 som:	 ”it	 involves	not	

only	 the	 operational	 activities,	 but	 also	 the	 strategies	 and	 tactics.	 The	 aim	 is	 to	 achieve	 competitive	

advantage	 through	 interaction	with	 the	supplier,	one	 that	could	not	be	obtained	had	 the	process	been	

managed	 internally”.	Eller	med	andre	ord	omfatter	sourcing	både	det	strategiske	og	 taktiske	niveau,	

hvormed	man	gennem	interaktion	med	leverandører	ønsker	at	opnå	konkurrencemæssige	fordele.			

  

Ovennævnte	udvikling	indenfor	indkøbsfunktionen	kan	også	ses	i	sammenhæng	med	den	politiske	og	

økonomiske	udvikling,	som	gennem	de	seneste	har	år	medført	en	dramatisk	ændring	af	måden	hvorpå	

lande	handler	med	hinanden.	Måden	hvorpå	 lande	handler	med	hinanden,	er	drevet	af	globalisering	

gennem	 færre	 handelshindringer,	 globale	 kunder,	 teknologiske	 udvikling,	 faktorprisforskelle,	 øget	

liberalisering	samt	nye	vækstmarkeder	(Breil‐Hansen	&	Olsen,	2008).	De	nye	muligheder	har	samtidig	

øget	 konkurrencen	 både	 på	 hjemmemarkederne	 og	 på	 de	 internationale	 markeder,	 hvilket	 har	

bevirket	 at	 flere	 og	 flere	 virksomheder	 køber	 ind	 på	 den	 globale	 arena	 for	 at	 forblive	

konkurrencedygtige	(Meredith,	1999).		

	

At	 et	 stigende	 antal	 virksomheder	 vælger	 at	 købe	 ind	 på	 den	 globale	 arena,	 har	 medført	 en	 øget	

akademisk	 fokus	på	området	(Meredith,	1999;	Balkow,	2012).	Den	øgede	 fokus	beskæftiger	sig	med	

det	 faktum,	 at	 global	 sourcing	 bliver	 anvendt,	 som	 et	 strategisk	 våben	 i	 virksomheders	 søgen	 efter	

forbedret	 indtjening,	 bedre	 udnyttelse	 af	 kapacitet,	 ny	 teknologi	 og	 konkurrencedygtige	 priser	
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(Meredith,	 1999).	 Derfor	 er	 global	 sourcing	 et	 vigtigt	 strategisk	 værktøj,	 som	 har	 betydning	 for	

virksomhedens	konkurrenceevne	både	på	kort	og	lang	sigt.	Afledt	af	ovenstående,	kan	global	sourcing	

defineres	 som	værende:	 ”proactively	aggregating	volumes	and	coordinating	common	 items,	practices,	

processes,	 designs,	 technologies,	 and	 suppliers	 across	 worldwide	 procurement,	 design	 and	 operating	

locations”(Monczka	 &	 Trent,	 2002)”.	 Hermed	 forstås,	 at	 global	 sourcing	 omhandler	 optimering	 af	

indkøbet	 og	 operationer	 gennem	 øget	 volume,	 koordinering	 af	 produkter,	 processer,	 design,	 og	

teknologi	med	leverandører	på	den	globale	arena.	

3.2.2 Fordele, ulemper & barrierer ved global sourcing 

I	 sammenhæng	med	 de	mange	 nye	muligheder,	 som	 globaliseringen	 tilbyder,	 er	 det	 interessant	 at	

fremhæver	nogle	af	de	fordele	som	global	sourcing	medfører.	Global	sourcing	og	dets	fordele	bliver	af	

Scully	og	Fawcett	 (1994),	Meredith	 (1999)	og	Breil‐Hansen	&	Olsen	 (2008)	defineret	 som	 i	 tabel	2.	

Udover	 fordelene	 medfølger	 der	 også	 visse	 ulemper.	 Disse	 defineres	 af	 Herbig	 og	 O’Hara	 (1996),	

Meredith	(1999),	Breil‐Hansen	&	Olsen	(2008)	og	Platts	&	Song	(2010)	tilmed	i	tabel	2.	

	

	
Tabel	2:	Fordele,	ulemper	&	barrierer	ved	global	sourcing		
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	

Fordele  Ulemper   Barrierer 

Lavere priser  Omkostninger til transport  Kultur‐ og sprogforskelle  

Større grad af variabel omkostningsbase  Politisk ustabilitet  Forandring og tilpasningsevne af organisationen 

Udnyttelse af skat og valutakurser  Fluktuerende valutakurser  Leveringstid for lang 

Introduktion af øget konkurrence på 
hjemmemarkedet  Omkostninger til kommunikation  Dårlig dokumentation  

Adgang til specifikke produkter  Omkostninger til agenter og mellemmænd  Økonomisk indsats for stor i forhold til gevinster 

Højere produktkvalitet  Kopiproduktion & kopiprodukter  Mangel på ressourcer og faglige kompetencer 

Adgang til avanceret produkt‐ og procesteknologi  Forringelse af Cash flow  Mangel på forretningsprocesser 

Større udbud af produkter & mulige leverandører  Forringelse af kvalitet  Frygt for omdømme & kundernes reaktion 

Adgang til ny teknologi     Stor risiko i forhold til gevinster 

Indflydelse på kvalitet       

Forbedret leveringsservice       

Viden om internationale markeder       
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I	 sammenhæng	med	 ovenstående	 fordele	 og	 ulemper,	 nævnes	 der	 deslige	 nogle	 barrierer	 som	 kan	

opstå	 ved	 en	 strategi	 som	 omfatter	 global	 sourcing.	 Således	 nævner	 Breil‐Hansen	 &	 Olsen	 (2008)	

ovenstående	barrerier	i	tabel	2.	Barriererne	er	baseret	på	en	interviewundersøgelse	udført	af	Valcon	

Sourcing	 i	 2007,	 som	 omfattede	 11	 virksomheder	 med	 i	 alt	 7700	 medarbejdere	 og	 en	 samlet	

omsætning	på	28	milliarder	kroner.		

	

Der	er	derfor	en	modvægt	til	fordelene	ved	global	sourcing,	og	det	er	derfor	vigtigt	at	virksomheder,	

der	 ønsker	 en	 succesfuld	 global	 sourcing	 strategi,	 gør	 sig	 overvejelser	 omkring,	 hvordan	 de	 bedst	

muligt	udnytter	fordelene	samtidig	med,	at	de	håndterer	eventuelle	ulemper	og	risici	og	overkommer	

ovenstående	barrierer	bedst	muligt.		

3.2.3 Global sourcing strategier 

Som	 nævnt	 tidligere,	 dækker	 begrebet	 sourcing	 og	 global	 sourcing	 meget	 bredt	 i	 forhold	 til	

indkøbsfunktionen.	 Under	 global	 sourcing	 eksisterer	 der	 endvidere	 forskellige	 begreber,	 der	

repræsenterer	 forskellige	 strategiske	 tilgange	 til	 sourcing.	 De	 strategiske	 tilgange	 omfatter	 således;	

outsourcing,	offshoring	og	 insourcing.	Det	er	dog	vigtig	at	nævne,	at	begreberne	 i	 stor	udstrækning,	

både	 i	 praksis	 og	 teorien,	 anvendes	 synonymt	 og	 overlappende,	 hvilket	 skaber	 en	 del	 forvirring	

omkring	begreberne	(Breil‐Hansen	&	Olsen,	2008).		

	

Outsourcing	

Outsourcing	indebærer,	at	man	lægger	dele	af	sin	produktion	ud	til	en	ekstern	partner.	Drezner	(2004)	

definerer	således	outsourcing	som:	“Outsourcing	occurs	when	an	organization	subcontracts	a	product	

or	 process	 to	 an	 outside	 supplier”	 (Drezner,	 2004).	 Dermed	 vælger	 virksomheden,	 at uddelegere 

kompetencen	 og	 produktionen,	 hvorfor	 det	 er	 en	 alvorlig	 beslutning,	 da	 det	 kan	 være	

omkostningstungt	 at	 trække	 produktionen	 hjem	 igen.	 Man	 kan	 dermed	 til	 en	 vis	 grad	 antage,	 at	

beslutningen	 er	 irreversibel	 (Breil‐Hansen	 &	 Olsen,	 2008).	 I	 den	 sammenhæng	 skal	 tilføjes	 at	

outsourcing	beslutningen	ofte	skal	ses	i	lyset	af	en	fokuseringsproces,	hvor	virksomheder	forsøger	at	

optimere	 deres	 ressourcer	 og	 koncentrere	 sig	 om	 de	 kompetencer,	 der	 betragtes	 som	 værende	

kernekompetencer	 (Breil‐Hansen	 &	 Olsen,	 2008).	 At	 lægge	 dele	 af	 sin	 produktion	 ud	 til	 eksterne	

partnere	medfører	normalt	store	ændringer	for	den	virksomhed,	der	vælger	at	outsource.	Ændringer	i	

form	af	nye	forretningsprocesser,	andre	juridiske	forhold	og	rettigheder	i	forbindelse	med	udvikling	af	

produkter.	Set	ud	fra	ovenstående	er	outsourcing	derfor	omfattet	af	seriøse	strategiske	overvejelser,	

om	hvad	virksomheden	selv	skal	producere,	og	hvad	virksomheder	skal	overlade	til	eksterne	partnere	

(Breil‐Hansen	&	Olsen,	2008).		
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Offshoring	

Offshoring	begrebet	 stammer	oprindeligt	 fra	det,	 at	 etablere	en	produktion	eller	operation	 ”væk	 fra	

kysten	 og	 over	 vandet”.	 Offshoring	 blev	 typisk	 anvendt	 i	 forbindelse	 med	 olieboreplatforme	 eller	

andre	 lignende	 fysiske	 rammer	 (Breil‐Hansen	 &	 Olsen,	 2008).	 Senere	 er	 begrebet	 blevet	 anvendt	 i	

forbindelse	med	den	hastigt	udviklende	globalisering,	hvorfor	begrebet	defineres	iflg.	Breil‐Hansen	og	

Olsen	(2008)	som	følgende:	”Offshoring	er	det	at	etablere	produktion	på	tværs	af	lande	eller	over	til	et	

andet	 kontinent”.	 Begrebet	 er	 hermed	 en	 betegnelse	 for	 udflytning	 af	 produktioner	 på	 tværs	 af	

landegrænser.	Formålet	med	offshoring	kan	være	at	komme	tættere	på	kunderne,	hvorfor	man	med	

produktionen	 i	 det	 land,	 hvor	 virksomheden	 vælger	 at	 producere,	 kommer	 fysisk	 tættere	 på	 sine	

kunder.	 En	 sådan	 strategi,	 er	 i	 skrivende	 stund	 aktuel	 for	 Lego,	 der	 offentligt	 har	meldt	 ud	 at	man	

nedlægger	 380	 stillinger	 i	 Billund,	 hvorfor	 klodserne	 fremover	 vil	 blive	 malet	 og	 pakket	 på	 Legos	

fabrikker	i	Tjekkiet,	Ungarn	og	Mexico.	Dette	er	et	led	i	den	langsigtede	strategi	om,	at	have	pakkerier	

tættere	på	kernemarkederne.2	I	forbindelse	med	at	etablere	eget	selskab	vil	det	givetvis	medfører	en	

række	omkostninger	 i	 form	af	 investering	af	bygninger,	maskiner	etc.,	 som	man	 ikke	eksponeres	 for	

ved	eksempelvis	sourcing	og	outsourcing.	Desuden	vil	offshoring	normalt	medfører	større	kontrol,	og	

at	 man	 juridisk	 etablerer	 eget	 selskab	 (Breil‐Hansen	 &	 Olsen,	 2008),	 hvilket	 også	 kan	 resulterer	 i	

yderligere	omkostninger.				

	

Insourcing	

Endelig	 kan	 virksomheden	 vælge	 en	 insourcing	 strategi,	 som	 er	 modsætningen	 til	 outsourcing.	

Insourcing	 definieres	 således	 af	 Freytag	 (2003):	 ”at	 aktiviteter	 som	 tidligere	 har	 været	 outsourcet	

trækkes	 hjem	 igen”.	 Andre	 forfattere	 kalder	 det,	 at	 trække	 aktiviteten	 hjem	 igen	 i	 virksomheden,	

backsourcing	 eller	 reverse	 outsourcing	 (Freytag,	 2003).	 Strategien	 beskæftiger	 sig	 med	

beslutningsprocessen,	der	går	 forud	 for	hjemtagningen	af	aktiviteten.	Dermed	kan	man	også	anskue	

insourcing	 strategien,	 som	 et	 fravalg	 af	 outsourcing	 strategien.	 Et	 fravalg	 af	 outsourcing	 strategien	

finder	 sted,	når	 strategien	er	pålagt	højere	omkostninger	 end	ved	at	 lægge	aktiviteten	 inhouse	eller	

insource	 aktiviteten.	 Interne	 årsager	 til	 insourcing	 kan	 være	 ønske	 om	 besparelser,	 bedre	 brug	 af	

kapaciteter,	øget	kontrol	og	fleksibilitet	mm.	Derimod	kan	eksterne	årsager	være,	at	leverandøren	ikke	

lever	 op	 til	 forventningerne,	 ønske	 om	at	 reducere	 afhængigheden	 til	 leverandøren	og	 teknologiske	

forandringer	(Freytag,	2003).	I	 figur	3	ses	de	forskellige	sourcing	strategier	og	hvordan	de	forholder	

sig	til	global	sourcing.				

	
	

																																																								
2	Lego	nedlægger	380	stillinger	i	Danmark,	Politikken,	5.	Februar,	2013,	http://politiken.dk/erhverv/ECE1889555/lego‐nedlaegger‐380‐
stillinger‐i‐danmark/	

	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 25

Figur	3:	Global	sourcing	strategier	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3.2.4 Sourcing i en kinesisk kontekst  

Med	et	BNP	der	er	steget	med	mere	en	7%	per	år	siden	1990’erne,	og	med	mere	end	2,5	millioner	nye	

entreprenører,	gør	det	Kinas	økonomi	til	en	af	de	mest	dynamiske	i	verden	(China	Statistical	Yearbook	

20123;	Nassimbeni	&	Sartor,	2006a).	Kina	bliver	tilmed	i	dag	betragtet	af	mange	som	”verdens	fabrik”	

(Nassimbeni	&	Sator,	2006a),	hvor	interessen	for	Kina	i	stor	grad	er	fremmet	af	de	lave	omkostninger	i	

form	af	billige	produktionsfaktorer	som	bl.a.	det	lave	lønniveau	(Cederquist	&	Præst,	2006).	Kina	har	

derfor	tiltrukket	sig	meget	stor	opmærksomhed	fra	mange	vestlige	virksomheder,	som	ønsker	at	købe	

billigere	 ind	 for	 at	 forblive	 konkurrencedygtige	 i	 den	 globale	 konkurrence	 (Salmi,	 2006).	 Med	 en 

hastig	 voksende	 økonomi	 og	 billige	 produktionsfaktorer	 fremstår	 Kina,	 som	 et	 attraktivt	 land	 at	

source	 fra.	 Dog	 er	 der	 mange	 faktorer,	 som	 påvirker	 sourcing	 fra	 Kina,	 hvilket	 man	 bør	 være	

opmærksom	 på,	 da	 dette	 kan	 medfører	 uforudsete	 omkostninger.	 Derfor	 kan	 den	 forventede	

omkostningsbesparelse	være	mindre	end	først	antaget	(Platts,	Song	&	Bance,	2007).		

	

Kinesisk	kultur	&	leverandørhåndtering	i	Kina	

Personlige	relationer	er	afgørende	betydning	i	Kina.	Det	understreges	af	Salmi	(2006),	som	hævder,	at	

enhver	 der	 har	 handlet	 med	 Kina	 ikke	 har	 kunne	 undgå	 at	 bemærke	 vigtigheden	 af	 personlige	

forbindelser.	I	Kina	benævnes	det	som	guanxi,	hvilket	er	et	begreb,	som	i	sin	enkelthed	dækker	over	

																																																								
3	http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_GDP_of_the_People's_Republic_of_China	
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personlige	relationer	(Platts,	Song	&	Bance,	2007).	Det	understøttes	yderligere	af	Nassimbeni	og	Sator	

(2006a),	som	fremhæver,	at	kommerciel	succes	i	Kina,	er	tæt	forbundet	med	kvantiteten	og	kvaliteten	

af	personlige	relationer.	I	den	sammenhæng	er	det	dog	vigtig,	at	fremhæve,	at	man	ikke	kan	forvente	at	

guanxi	eller	personlige	relationer	med	kinesiske	leverandører	opnås	ved	et	par	møder,	men	derimod	

tager	 tid	og	 engagement	 (Eberhardt,	Mclaren,	Millington	&	Willkinson,	2004).	 I	 forlængelse	 af	dette	

nævner	Platts,	Song	og	Bance	(2007)	at	opbygning	af	tillid,	er	et	afgørende	element	i	forbindelse	med	

at	gøre	forretning	i	Kina.	Heraf	kan	man	delvist	udlede,	at	under	sourcing	fra	Kina,	skal	virksomheder	

investere	 ressourcer	 og	 tid	 i	 leverandørhåndteringen,	 samt	 bevæbne	 sig	 med	 en	 relativ	 stor	

tålmodighed,	for	at	få	en	succesfuld	leverandørrelation.	En	yderligere	kulturel	faktor	set	i	en	kinesisk	

kontekst	er	 sproget.	Sproget	eller	 rettere	sprogvanskeligheder	kan	resultere	 i	misforståelser	 (Platts,	

Song	&	Bance,	2007).	Det	kommer	eksempelvis	til	udtryk	i	en	undersøgelse	udarbejdet	af	Platts,	Song	

&	Bance	(2007),	hvor	interviews	af	forskellige	virksomheder	i	Storbritannien	belyste,	at	nogle	af	case	

virksomhederne	 kun	 kommunikerede	 gennem	 e‐mails,	 og	 kun	med	 et	 emne	 af	 gangen	 for	 at	 undgå	

misforståelser.	Ovenstående	redegørelse	fremhæver,	at	kultur	og	leverandørhåndtering	indeholder	en	

grad	af	kompleksitet	under	sourcing	og	outsourcing	 i	Kina.	Kompleksiteten	kan	medføre,	at	der	kan	

være	nogle	omkostninger	forbundet	med	at	source	fra	Kina,	som	normalt	ikke	forefindes	ved	sourcing	

i	vestlige	lande		

	

Kvalitet	

Et	andet	område,	som	ofte	forbindes	med	sourcing	fra	Kina,	er	kvalitet	(Platts	&	Song,	2010;	Balkow,	

2012).	 ”The	 Mattel	 affair”,	 som	 omhandler	 legetøjsproducenten	 Mattel’s	 tilbagekaldelse	 af	 436.000	

stykker	 legetøj	 lige	 før	 julen	 i	2007	grundet	 for	højt	blyindhold	 i	malingen,	og	senere	18,2	millioner	

defekte	stykker	legetøj,	er	et	godt	eksempel	på,	hvilke	kvalitetsudfordringer	og	konsekvenser	sourcing	

fra	Kina	 kan	medfører	 (Balkow,	 2012).	 Et	 andet	 eksempel	 på	 kvalitetsproblemer	 er,	 da	 den danske	

virksomhed	 Arla	 fandt	 kemikaliet	 melamin	 i	 deres	 mælkepulver	 hos	 deres	 kinesiske	

samarbejdspartner.4	 I	 forlængelse	 af	 ovennævnte	 argumenterer	 Ting	 (2004)	 yderligere,	 at	

kvalitetsuoverensstemmelser	 i	 Kina	 er	 et	 seriøst	 problem,	 som	 er	 et	 udtryk	 for	 råvarenes	 kvalitet,	

dårlig	 proceskontrol	 og	 udisciplinerede	 kvalitetsstyringssystemer.	 	 Ovennævnte	 illustrerer	 hvilke	

negative	 konsekvenser	 kvaliteten	 kan	have	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina,	 hvilke	 samtidig	 kan	

medføre	uforudsete	omkostninger.			

	

	

	

																																																								
4	Arla’s	partner	er	et	skældsord	i	Kina,	Informationen,	10.	september,	2012,	http://www.information.dk/310528	
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Korruption	

Til	trods	for	at	de	personlige	relationer	vægtes	højt	fra	Kina,	bliver	det	forsøgt	hindret	i	dagligdagen,	

grundet	 frygt	 for	 etablering	 af	 korrupte	 relationer	 (Wilkinson,	 Eberhardt,	 McLaren	 &	 Millington,	

2005).	Det	kan	derfor	antages	til	en	vis	grad,	at	korruption	ikke	er	et	ukendt	fænomen	i	Kina.	Således	

findes	 der	 adskillige	 termer	 eller	 betegnelser,	 der	 beskriver	 korruption	 i	 dagligdagen.	 Disse	 termer	

eller	 betegnelser	 er	 bl.a.	 back	 door	 practices,	 red	 envelopes	 og	 under	 the	 tables	 deals	 (Wilkinson,	

Eberhardt,	McLaren	&	Millington,	2005).	Korruption	 i	Kina	kan	hermed	have	en	negativ	 indflydelse,	

når	der	sources	og	outsouces	i	Kina.	

IP‐Rettigheder	(IPR)5 

Det	 juridiske	 system	 i	 Kina	 har	 forbedret	 sig	 markant	 gennem	 de	 seneste	 5	 år	 (Kennedy	 &	 Clark,	

2006).	På	trods	af	det,	leverer	systemet	ikke	en	tilstrækkelig	beskyttelse	af	intellektuel	ejendom	eller	

IP‐rettigheder	(IPR).	Kina	har	vedtaget	”på	papiret”	 fuld	beskyttelse	af	 IP‐rettigheder,	som	man	ville	

forvente	 i	 et	 vestligt	 land	 (Kennedy	 &	 Clark,	 2006).	 Problematikken	 opstår	 under	 håndhævelse	 af	

lovene	 (Kennedy	 &	 Clark,	 2006).	 Desuden	 kan	 det	 være	 svært	 at	 navigere	 i	 Kinas	 licenssystemer,	

hvilket	er	en	yderligere	hindring	i	at	sikre	IP‐rettigheder	i	Kina	(Kennedy	&	Clark,	2006).	Hermed	er	

der	risici	og	omkostninger	forbundet	med	at	source	produkter,	hvor	der	påkræves	IP‐rettigheder.					

Logistik	

På	 trods	 af	 betydelige	 forbedringer	 over	 de	 senere	 år,	 står	 den	 logistiske	 infrastruktur	 i	 form	 af	

transport,	telekommunikation,	told	og	lagerfaciliteter	fortsat	overfor	udfordringer	(Goh	&	Ling,	2004). 

Heriblandt	 udpeger	Goh	og	 Ling	 (2004)	manglen	på	 højteknologiske	 lagerfaciliteter	 og	 elektroniske	

toldsystemer.	Den	nuværende	logistiske	infrastruktur	kan	derfor	betragtes	som	relativ	dårlig	(Platts	&	

Song,	2010).	Manglen	på	ovennævnte	kan	derfor	medføre	omkostninger	ved	sourcing	og	outsourcing	i	

Kina.	

Agenter	og	mellemmænd	

En	måde	hvorpå	man	kan	overvinde	nogle	af	de	førnævnte	udfordringer,	som	kulturelle	udfordringer,	

ved	sourcing	i	Kina,	er	at	anvende	agenter	eller	mellemmænd	(Nassimbi	&	Sator,	2006b).	Anvendelsen	

af	mellemmænd	kan	bl.a.	bevirke,	at	disse	kan	samle	mindre	indkøbsordre	fra	flere	virksomheder,	og	

dermed	opnå	større	volume	(Nassimbi	&	Sator,	2006b).	Det	kan	være	fordel,	da	der	hermed	opnås	en	

mulighed	 for	 bedre	 priser.	 Desuden	 argumenterer	 Nassimbi	 &	 Sator	 (2006b)	 for,	 at	mellemmænds	
																																																								
5	Begrebet IP-rettigheder stammer fra engelsk (Intellectual Property, dvs. Intellektuel Ejendom)	
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bidrag	 til	 forholdet	 mellem	 indkøber	 og	 leverandør	 ligger	 i	 det	 netværk	 og	 den	 lokale	

forretningsviden,	som	mellemmændene	bestrider.	Balkow	(2012)	fremhæver,	at	nogle	af	fordelene	er,	

at	 lade	 mellemmænd	 håndtere	 de	 komplicerede	 kinesiske	 administrative	 opgaver	 og	 bureaukrati.	

Nogle	 studier	 forholder	 sig	 dog	 en	 smule	mere	 kritisk	 i	 forbindelse	med	 anvendelse	 af	 agenter	 og	

mellemmænd.	 Kritikken	 går	 på,	 at	 agenter	 og	 mellemmænd	 vil	 tage	 sig	 betalt	 for	 deres	 ydelser	

(Balkow,	2012),	hvorfor	disse	omkostninger	kan	påvirke	de	omkostningsbesparelser,	man	har	sat	sig	i	

sigte	ved	at	source	fra	Kina.			

3.2.5 Delkonklusion sourcing 

Efter	 at	have	gennemgået	 relevant	 litteratur	og	 teori	 indenfor	området	 sourcing,	 global	 sourcing	og	

tilhørende	strategier	samt	global	sourcing	i	en	kinesisk	kontekst,	 fremgår	det	af	redegørelsen,	at	der	

hersker	en	forvirring	omkring	begreberne	(Breil‐Hansen	&	Olsen,	2008).		

	

Projektet	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 sourcing	 og	 outsourcing,	 da	 offshoring,	 hvor	 der	 etableres	

produktion	 i	 udlandet,	 vil	 eksponere	 virksomheden	 for	 nogle	 omkostninger,	 som	 adskiller	 sig	 fra	

sourcing	 og	 outsourcing.	 Insourcing	 er	 ikke	 relevant	 for	 opgavens	 problemstilling,	 men	 er	 et	

interessant	 perspektiv,	 som	 vil	 blive	 inddraget	 i	 projektets	 perspektivering.	Det	 kan	 diskuteres,	 om	

man	med	 rette	 kan	 inddrage	 både	 sourcing	 og	 outsourcing,	 da	 omkostningsniveauet	 der	medfølger	

ved	enten	sourcing	eller	outsourcing	i	Kina,	kan	være	forskelligt.	Eksempelvis	ved	outsourcing	kan	det	

antages,	 at	 hvis	 aktiviteten	 tidligere	 har	 været	 foretaget	 internt,	 vil	 det	medføre omkostninger	 som	

følge	af	afvikling	af	produktion,	der	ikke	forefindes	ved	blot	sourcing.	Grunden	til	at	begge	begreber	er	

inddraget	 i	 projektet	 er,	 at	 en	 stor	 del	 af	 den	 litteratur	 der	 forefindes	 indenfor	 problemstillingen,	

anvender	 begreberne	 overlappende	 eller	 synonymt	 (Balow,	 2012),	 hvorfor	 det	 har	 været	 hensigten	

ikke	at	begrænse	projektet	ved	udelukkende,	at	fokusere	på	enten	sourcing	eller	outsourcing.			

	

Under	redegørelserne,	er	der	angivet	definitioner	på	sourcing,	global	sourcing,	outsourcing,	offshoring	

og	insourcing,	som	er	måden	hvorpå	begreberne	skal	forstås	i	projektet.	Sourcing	og	global	sourcing	er	

mere	 overordnede	 eller	 bredere	 begreber,	 hvor	 begreberne	 outsourcing	 offshoring	 og	 insourcing	

henviser	til	de	mulige	globale	sourcing	strategier.		

	

Fordelene	 fremstår	 relative	 stærke	 under	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina,	 men	 der	 er	 tilmed	 visse	

ulemper	og	barrierer	ved	global	sourcing.	På	trods	af	fordelene,	som	lavere	produktionsomkostninger,	

adgang	 til	markeder	 og	 ny	 teknologi	 etc.	 vil	 det	 være	 værdifuldt,	 at	 sætte	 disse	 fordele	 i	 forhold	 til	

nogle	 af	 de	 ulemper	 og	 barrierer,	 som	 eksempelvis	 forringet	 cash	 flow	 og	 længere	 reaktionstid.	
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Projektets	problemstilling	bevirker,	at	projektet	vil	beskæftige	sig	med	de	fordele,	som	påvirker	lavere	

omkostningerne	og	priser	i	kraft	af	eksempelvis	billigere	produktionsfaktorer.		

	

Under	 global	 sourcing	 i	 en	kinesisk	 kontekst	 blev	der	 redegjort	 for	 faktorer	 som	kinesisk	kultur	 og	

leverandør	håndtering,	kvalitet,	korruption,	IP	rettigheder,	logistik	samt	agenter	og	mellemmænd.	Det	

interessante	 ved,	 at	 redegøre	 for	 disse	 faktorer	 er,	 at	 der	 herigennem	 er	 blevet	 belyst	 potentielle	

omkostninger,	som	kan	påvirke	eventuelle	omkostningsbesparelser	og	dermed	beslutningen	omkring	

sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Det	er	yderst	interessant,	at	have	disse	faktorer	i	mente,	når	der	senere	

skal	 analyseres	 på	 de	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	

Kina.			

3.3 Omkostningsteori 

Under	 redegørelsen	 af	 SCM	 omkostningsteori	 og	 litteratur,	 som	 er	 forbundet	 med	 sourcing	 og	

outsourcing	i	Kina,	vil	der	i	det	efterfølgende	afsnit	blive	redegjort	for	transactions	cost	theory	(TCE),	

total	 cost	 of	 ownership	 (TCO)	 samt	 total	 acquisition	 cost	 of	 overseas	 sourcing/outsourcing	 (TAC).	

Hensigten	 med	 fremgangsmåden	 har	 været,	 at	 få	 en	 bred	 teoretisk	 tilgang	 gennem	

transaktionsomkostningsteorien.	 Herefter	 konkretiseres	 den	 teoretiske	 tilgang	 gennem	 total	 cost	 of	

ownership	 i	relation	til	problemstillingen,	for	til	sidst	at	nå	frem	til	et	teoretisk	værktøj	gennem	total	

acquisition	 costs,	 hvormed	 man	 kan	 operationalisere	 og	 undersøge,	 hvilke	 omkostninger	 danske	

virksomheder	 inddrager	 i	 deres	 beslutningsgrundlag.	 Dette	 relaterer	 til	 det	 2.	 underspørgsmål	 i	

afgangsprojektet.				

	

Under	 gennemgangen	 total	 cost	 of	 ownership	 vil	 der	 tilmed	 blive	 redegjort	 for	 de	 barrierer,	 der	

fremhæves	 i	 litteraturen	 ved	 implementering	 af	 de	 totale	 omkostninger.	 	 Hensigt	 er	 at	 belyse	

eventuelle	 faktorer	 der	 agerer	 som	 hindringer,	 når	 de	 totale	 omkostninger	 skal	 inddrages.	 Dette	

relaterer	til	det	sidste	og	3.	underspørgsmål	i	afgangsprojektet.				

	

Det	 har	 været	 vigtigt	 at	 tilgå	 omkostningsteorien	 bredt,	 da	 de	 efterfølgende	 teoretiske	 anskuelser	

bygger	 videre	 på	 fundamentet	 fra	 tidligere	 teorier.	 	 Afslutningsvis	 vil	 der	 blive	 delkonkluderet	 på	

afsnittet.	Delkonklusionen	vil	opsummere	omkostningsteorien,	og	beskrive	hvordan	 teorien	vil	blive	

anvendt	 i	projektet.	 	Der	vil	 tilmed	i	delkonklusionen	kritiseres	på	tilgangen	til	omkostningsteori,	og	

herigennem	 klarlægge	 hvilke	 teoretiske	 tilgange	 man	 med	 fordel	 også	 kunne	 have	 inddraget	 i	

afgangsprojektet.	I	figur	4	illustreres	tilgangen	til	omkostningsteorien	med	tilhørende	litteratur	
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Figur	4:	Tilgang	til	omkostningsteori	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
                  Teori 
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3.3.1 Transaction Cost Economics (TCE) 

Transaction	 cost	 economics	 eller	 transaktionsomkostningsteorien,	 er	 grundlagt	 af	 Coase,	 som	 første	

gang	 blev	 beskrevet	 i	 1937.	 Teorien	 tager	 udgangspunkt	 i	 et	 citat	 af	 Coase	 (1937)	 som	 lyder:	

”Virksomheder	vil	fortsætte	med	at	ekspandere	indtil	dens	omkostninger	til	at	organisere	en	ekstra		

transaktion	 indenfor	 organisationen,	 når	 samme	 niveau	 som	 på	 det	 fri	 marked.”	 	 Desuden	 bygger	

teorien	på,	at	der	ved	enhver	markedstransaktion	fremgår	omkostninger	udover	den	direkte	pris	ved	

den	 genstand,	 der	 handles	 (Coase,	 1937).	 I	 sammenhæng	med	problemstillingen	 er	 det	 interessant,	

hvor	 det	 fremhæves,	 at	 der	 er	 en	 risiko	 for	 at	 virksomheder	 ukritisk	 blot	 inddrager	 de	 direkte	

omkostninger	som	beslutningsgrundlag,	når	der	sources	eller	outsources	i	Kina.					

 

Efterfølgende	 har	 Williamson,	 gennem	 en	 række	 bidrag,	 arbejdet	 videre	 med	 Coase’s	 ideer.	

Grundlæggende	opstår	en	transaktion	i	følge	Williamson	når”…a	good	or	service	is	transferred	across	a	

technologically	 seperatable	 interface.	 One	 stage	 of	 activity	 terminates	 and	 another	 one	 begins.”	

(Williamson,	 1985).	 Hermed	 menes,	 at	 en	 transaktion	 er	 et	 produkt	 eller	 en	 service	 mellem	 to	

teknologisk	 adskilte	 grænseflader,	 hvormed	 en	 aktivitet	 påbegyndes,	 der	 hvor	 en	 anden	 aktivitet	

afsluttes.	 Transaktionsomkostningerne	 beskrives	 desuden	 af	 Williamson,	 som	 følgende:	 ”the	

comparative	cost	of	planning,	adapting,	and	monitoring	 task	completion	under	alternative	governance	

structures”	(Williamson,	1985).	Hermed	menes,	at	det	således	ikke	er	de	fysiske	aktiviteter	forbundet	

med	overførslen	af	 varer	 eller	 serviceydelser,	men	processen	gennem	udformning,	 gennemførsel	 og	

kontrol	af	overførselen,	der	analyseres	(Rasmussen‐Lippert	&	Mols,	1993).	Williamson	arbejder		ud	fra	

den	 overbevisning,	 at	 transaktioner	 og	 informationsudveksling	 mellem	 to	 parter	 ikke	 er	

omkostningsfrit.	Transaktionsomkostningerne	opdeles	af	Williamson	(1999)	i	2	forskellige	former:		

	

 Ex	 ante	 omkostninger:	 Omkostninger	 som	 opstår	 i	 forbindelse	 med	 skitsering,	 forhandling	 og	

udformning	af	en	kontrakt	(Rasmussen‐Lippert	&	Mols,	1993).	

 Ex	post	omkostninger:	Omkostninger	som	opstår	ved	overvågning	og	kontrol	af	kontraktens	indhold	

samt	omkostninger	til	gennemførsel	af	sanktioner	overfor	modparten	(Williamson,	1999)		

	

I	forbindelse	med	de	2	former	er	det	interessant	at	bemærke,	at	de	ikke	opfattes	som	sekventielle,	men	

gensidig	 er	 afhængige,	 hvilket	 besværliggør	 operationaliseringen	 af	 teorien	 (Lippert‐Rasmussen	 &	

Mols,	1993).		Williamson	arbejder	desuden	ud	fra	to	grundlæggende	adfærdsmæssige	forudsætninger,	

som	gør	at	transaktioner	ikke	er	omkostningsfrie	(Lippert‐Rasmussen	&	Mols,	1993):	

	

 Begrænset	rationalitet	

 Opportunisme	
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De	 2	 forudsætninger	 begrænset	 rationalitet	 og	 opportunisme	 refererer	 til	 de	 menneskelige	

adfærdsmæssige	karakteristika,	som	bryder	med	de	generelle	antagelser	vedrørende	fuld	information	

og	rationalitet.		

	

Den	 første	 adfærdsmæssige	 forudsætning	 er	 begrænset	 rationalitet,	 som	 henviser	 til	 menneskelig	

adfærd,	 der	 er	 ”intendedly	 rational,	 but	 only	 limitedly	 so”	 (Lippert‐Rasmussen	 &	Mols,	 1993).	 	 Dvs.	

begrebet	 behandler	menneskets	 begrænsede	 viden	 og	 evnen	 til	 at	 behandle	 informationer.	Hermed	

skal	 forstås,	 at	mennesket	 er	 begrænset	 rationel	 i	 de	 tilfælde,	 hvor	 der	 ikke	 er	 fuld	 information	 til	

rådighed,	 og	 dermed	 ikke	 har	 gennemsigtighed	 til	 at	 gennemskue	 konsekvenserne	 af	 de	

handlingsalternativer	der	står	til	rådighed.	Derfor	handles	der	rationelt	i	forhold	til	eksisterende	viden	

og	 usikkerhed	 og	 dermed	 er	 adfærden	 subjektiv	 rationel.	 Den	 er	 subjektiv,	 fordi	 den	 valgte	 adfærd	

forekommer	 optimal,	 hvilket	 den	 nødvendigvis	 ikke	 er,	 og	 den	 er	 rationel,	 fordi	 man	 vælger	 den	

bedste	løsning	bandt	de	muligheder	man	kender	(Lippert‐Rasmussen	&	Mols,	1993).		

	

Den	 anden	 adfærdsmæssige	 forudsætning	 er	 antagelsen	 om	 opportunistisk	 adfærd.	 Begrebet	

defineres	 af	Williamson	 (1985)	 som:	 ”	 self‐interest	with	 guile”	 .	 Hermed	 henvises	 til,	 at	 der	 bevidst	

handles	 ud	 fra	 egennyttig	 interesse,	 hvilke	 gør	 at	 man	 eksempelvis	 tilbageholder	 eller	 videregiver	

usande	informationer.	I	den	forbindelse	er	det	interessant	at	passivitet	ligeledes	kan	være	udtryk	for	

opportunisme,	såfremt	det	er	kendt,	at	passiviteten	kan	skade	modparten	(Lippert‐Rasmussen	&	Mols,	

1993).	 I	 den	 situation	 sondrer	 Williamson	 mellem	 ex	 ante	 og	 ex	 post	 opportunisme.	 Ex	 ante	

opportunisme	tager	udgangspunkt	i	de	latente	risici,	der	forefindes	ved	udformningen	af	en	kontrakt	

og	ex	post	henviser	til	de	risici,	der	opstår	under	overvågning	af	kontrakten.	I	den	forbindelse	kan	det	

være	 nødvendig	 at	 indarbejde	 safeguards	 i	 kontrakten	 for	 herigennem	 at	 skabe	 en	 sikkerhed	mod	

opportunisme.	Under	sourcing	og	outsourcing	er	det	således	vigtigt,	at	screene	markedet	 for	på	den	

måde	 at	 frasortere	 eventuelle	 opportunistiske	 partnere,	 og	 dermed	 fjerne	 eventuelle	 omkostninger,	

som	opportunistisk	adfærd	medfører.		

	

Af	 ovennævnte	 redegørelse	 fremgår	 det,	 at	 transaktionsomkostningsteorien	 er	 en	 omfattende	 og	

kompleks	teori.	Kompleksiteten	gør,	at	de	informationer	som	påkræves	for	at	operationalisere	teorien	

ofte	 ikke	 foreligger	 (Calfee	 &	 Rubin,	 1993).	 Det	 gør	 at	 transaktionsomkostningerne	 undervurderes,	

som	herved	resulterer	i	en	upræcis	make‐buy	beslutning	(Cooper	&	Slagmulder,	2004).		Det	er	derfor	

interessant	 at	 undersøge,	 hvilke	 andre	 omkostningsteorier	 der	 forefindes,	 for	 at	 indsnævre	 og	

konkretisere	teoritilgangen.	Derfor	redegøres	for	total	cost	of	owner	ship	i	efterfølgende	afsnit.			
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3.3.2 Total cost of ownership (TCO) 

Total	cost	of	ownership	 er	en	metode	der	 i	 sin	enkelthed	går	ud	på,	at	 forstå	de	 faktiske	eller	 sande	

omkostninger	 ved	 at	 handle	 med	 en	 bestemt	 leverandør	 for	 et	 bestemt	 produkt	 (Ellram	 &	 Maltz,	

1995).	 Ellram	 og	 Siferd	 (1998)	 definerer	 total	 cost	 of	 ownership	 således:	 ”Total	 cost	 of	 ownership	

approach,	 is	 a	 structured	 approach	 for	 determining	 the	 total	 costs	 associated	 with	 acquisition	 and	

subsequent	use	of	a	given	 item/service	 from	a	given	supplier.	This	 is	a	comprehensive	approach	which	

goes	 beyond	 price	 to	 consider	 a	 number	 of	 costs….”	 Med	 de	 totale	 omkostninger	 forstås	 derfor	 de	

samlede	 omkostninger,	 både	 direkte	 og	 indirekte,	 forbundet	 med	 indkøbet	 af	 et	 produkt	 hos	 en	

bestemt	leverandør	i	hele	produktets	levetid.				

	

Metoden	er	blevet	betegnet	som	et	vigtigt	værktøj	indenfor	indkøbsfunktionen	(Platts,	Song	&	Bance,	

2007)	 samt	 afgørende	 i	 forbindelse	 med	 at	 supporterer	 en	 mere	 overordnet	 strategisk	

omkostningsstrategi	 (Ellram	 &	 Siferd,	 1998).	 Begrebet	 har	 for	 alvor	 gjort	 sit	 indtog	 op	 gennem	

1990’erne	 og	 har	 sine	 teoretiske	 rødder	 fra	 transaktionsomkostningsteorien.	 Økonomer	 har	 længe	

anerkendt	vigtigheden	af	transaktionsomkostningerne	under	erhvervelse	af	produkter	og	services	og	

ikke	som	før	nævnt	blot	enhedsprisen	(Ellram	&	Siferd,	1998).	Således	har	total	cost	of	ownership	sit	

fundament	 i	 transaktionsomkostningsteorien	 (Ellram	 &	 Siferd,	 1998),	 der	 er	 videreudviklet	 af	

forskellige	forskere,	så	som	Smytka	&	Clemens	(1993),	Carr	&	Ittner	(1992)	og	Ellram	&	Siferd	(1998).		

	

Smytka	&	Clemens	(1993)	inddeler	de	totale	omkostninger	i	to	kategorier:	Eksterne	omkostninger	og	

interne	 omkostninger.	 De	 eksterne	 omkostninger	 inkluderer	 pris,	 rabatter,	 ordreomkostninger,	

transportomkostninger,	 leverandørbesøg,	 værktøjsomkostninger	 og	 teknisk	 support.	 De	 interne	

omkostninger	 inkluderer	 lageromkostninger,	 omkostninger	 ved	 hasteleveringer,	 omkostninger	 ved	

produktionsstop	og	non‐performance	omkostninger	(Platts,	Song	&	Bance,	2007).		

	

Carr	 &	 Ittner	 (1992)	 fremhæver,	 at	 leverandørens	 værdi	 ikke	 alene	 kan	 opgøres	 gennem	

enhedsprisen,	men	skal	defineres	gennem	omkostninger	i	forbindelse	med	lagerføring,	omkostninger	

som	 følge	 af	 dårlig	 kvalitet	 og	 omkostninger	 i	 forbindelse	 med	 manglende	 eller	 for	 tidlig	 levering	

(Platts,	Song	&	Bance,	2007).				

	

Ellram	 og	 Maltz	 (1998)	 videreudvikler	 teorien	 gennem	 ”The	 total	 cost	 wheel”,	 som	 anbefaler	 en	

kategorisering	til	at	analysere	de	totale	omkostninger	ved	outsourcing	beslutninger	(Ellram	&	Maltz,	

1995).	Kategorierne	inkluderer	”Management,	delivery,	service,	communication,	price	and	quality”.		
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Ellram	 (1993)	 foreslår	 desuden,	 at	 inddele	 omkostningerne	 i	 transaktionsprocesser	 i	 form	 af	 pre‐

transaction,	transaction	og	post‐transaction	proces,	som	hver	har	tilhørende	underfaktorer.	I	tabel	3	er	

de	3	transaktionsprocesser	og	tilhørende	underfaktorer	anvist.	

	
Tabel	3:	Transaction	process	costs	
Kilde:	Egen	tilvirkning	efter	Ellram	(1993)	
	

TRANSACTION PROCESS COSTS

Pre‐traction costs  Transaction costs Post‐transaction cost

Identifying need  Price  Line fallout

Investigating sources  Order placement/preparation Defective finish goods rejected 

Qualifying sources  Delivery/transportation Field failures 

Adding supplier to internal system  Tariffs/duties Repair

Educating supplier’s in firms operation and 
vice versa 

Billing/payment Customer goodwill/reputation 

   Inspection Cost of repair parts 

   Return of parts Cost of maintenance and repairs 

   Follow‐up and correction

	
	
Pre‐transaktion	costs	inkluderer	de	omkostninger,	som	er	afholdt	fra	det	tidspunkt	hvor	virksomheden	

påtænker	at	købe	et	produkt	eller	service,	og	op	til	selve	indkøbet	finder	sted	(Ellram,	1993).	Dvs.	pre‐

transaktion	costs	omfatter	faktorer	som	at	identificere	behovet,	undersøge	leverandører	og	eventuelle	

alternative	muligheder,	 kvalificering	 af	 leverandører	 og	 samarbejdspartnere,	 tilpasning	 af	 systemer	

mellem	 leverandør	 og	 egen	 virksomhed	 samt	 uddannelse	 af	 leverandører.	 (Ellram,	 1993).	 Ellram	

(1993)	tilføjer	i	sammenhæng	med	pre‐transaktion	costs,	at	der	er	en	tendens	til	at	disse	omkostninger	

bliver	 overset,	 da	 fokus	 ligger	 på	 at	 reducere	 selve	 prisen,	 til	 trods	 for	 at	pre‐transaction	 costs	kan	

eksponere	virksomhederne	for	betydelige	omkostninger	(Ellram,	1993).		

		

Transaction	 costs	 omfatter	 de	 omkostninger,	 der	 er	 forbundet	 med	 selve	 ordreplaceringen	 og	

modtagelse	 samt	 selve	 prisen	 (Ellram,	 1993).	 Desuden	 defineres	 transaction	 costs	 af	 Ellram	 (1993)	

som	 de	 omkostninger,	 der	 er	 direkte	 associeret	 med	 opfølgning,	 modtagelse	 og	 betaling	 af	 ordren	

(Ellram,	1993).	Derudover	fremhæver	Ellram	(1993),	at	transaction	costs	er	mere	udbredt	end	de	to	

øvrige	transaktionsprocesser,	hvilket	skyldes	at	transaction	costs	forekommer	i	tættest	tilknytning	til	

selve	 transaktionen	 eller	 aktiviten	 (Ellram,	 1993).	 Med	 tæt	 tilknytning	 til	 transaktionen	 menes,	 at	

transaction	costs	er	tæt	forbundet	med	transaktionen	i	form	af	tid	og	sted,	hvilket	kan	være	med	til	at	

forklare,	at	det	er	den	af	de	3	transaktionsprocesser,	der	er	mest	udbredt	(Ellram,	1993).		
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Post‐transaction	 costs	er	 de	 omkostninger,	 der	 forekommer	 efter	 indkøbet	 har	 fundet	 sted,	 og	 hvor	

produktet	 er	 i	 virksomhedens	ejerskab	og	besiddelse	 (Ellram,	1993).	Herunder	hører	omkostninger	

som	 reparationer,	 defekte	 produkter,	 produktionsstop	 afledt	 af	 afviste	 eller	 defekte	 produkter	 og	

omkostninger	til	vedligeholdelse	(Ellram,	1993).	Som	under	pre‐transaktion	costs	er	post‐transaction	

costs	ofte	 overset,	 da	 fokus	 som	 førnævnt	 ligger	 på	 prisen.	 Endvidere	 fremhæver	 Ellram	 (1993),	 at	

desto	 længere	 tid	 der	 går	 fra	 selve	 indkøbet	 er	 foretaget,	 desto	mindre	 chance	 er	 der	 for,	 at	 post‐

transaction	costs	bliver	anerkendt	i	forbindelse	med	transaktionen	eller	produktet	(Ellram,	1993).		

	

Barrierer	ved	implementering	af	total	cost	of	ownership	

Ud	fra	ovenstående	redegørelse	af	total	cost	of	ownership	begrebet,	kan	udledes,	at	der	ikke	foreligger	

en	generisk	eller	unik	total	cost	of	ownership	model,	som	er	tilpasset	alle	organisationer	og	alle	indkøb.	

Ellram	(1998)	understreger	det	ved	at	fremhæve,	at	total	cost	of	ownership	er	mere	en	filosofi	end	et	

værktøj	til	at	analysere	de	totale	omkostninger.	Organisationer	møder	derfor	forskellige	udfordringer	

og	barrierer	under	implementering	af	total	cost	of	ownership,	hvor	Ellram	&	Siferd	(1998)	fremhæver	

3	overordnede	barriere.	De	3	overordnede	barrierer	med	tilhørende	faktorer	fremgår	af	tabel	4.					

	
Tabel	4:	Barrierer	ved	implementeringen	af	total	cost	of	ownership	
Kilde:	Egen	tilvirkning	efter	Ellram	&	Siferd	(1998)	
	

Complexity	 Organizational	Culture	 Proper	Use	&	Relevance	
Ressourcer	til	udvikling		 Indkøbernes	ensidige	fokus	på	enhedspris	 Vanskeligt	at	anvende	total	cost	of	

ownership	model	til	alle	indkøb;	
Fastlæggelse	af	hvilke	indkøb	total	cost	of	
ownership	skal	omfatte	

Tilgængelige	data	 Frygt	for	anvendelse	at	total	cost	of	
ownership	vil	resultere	i	tab	af	jobs	

Overvinde	brugermodstand	

Forståelse	for	total	cost	of	ownership	
konceptet	

Offentlige	institutioner	reguleringer	af	
kontrakter	

Overvinde	frygt	for	at	miste	fleksibilitet	
ved	anvendelse	af	standard	format	

Total	cost	of	ownership	modellers	
kompleksitet	og	angst	for	teoretiske	
tilgang,		

Medarbejderkompetencer	til	at	behandle	
informationer/data	

Overvinde	mangel	på	brugertillid	

Total	cost	of	ownership	modeller	ikke	
anvendt	universelt	i	organisationen,		

Frivillig	anvendelse	af	total	cost	of	
ownership.		

Overvinde	frygt	for	at	team	fratager	
individets	kontrol	

Udvikling	af	standard	system,	der	er	
simpelt	at	anvende	og	medfører	struktur	

Kommunikation	omkring	total	cost	of	
ownership	i	organisationen	

Anvendes	som	et	proaktivt	og	positivt	
værktøj,	og	ikke	som	våben	mod	
leverandører	

Mangel	på	fælles	terminologi,		 Uddannelse	i	organisationen	omkring	
total	cost	of	ownership		

Leverandørmanipulering	af	data	og	
informationer	

Mangel	på	brugerkompetencer	 		 		

Skiftende	omkostningsvariable	 		 		
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Complexity	relaterer	 til	 faktorer,	som	omfatter	data	 tilgængelighed,	ressourcer	 til	udvikling	 i	 form	af	

eksempelvis	tid,	der	skal	investeres	i	for	at	implementere	en	total	cost	of	ownership	model.	Endvidere	

omfatter	complexity	faktorer,	som	udvikling	af	standard	system	til	at	håndtere	de	totale	omkostninger	

og	skiftende	omkostningsvariable,	hvormed	menes	hvis	omkostningerne	ændrer	sig	markant	eller	hvis	

nye	 og	 uforudsete	 opstår.	 Endelig	 omfatter	 det	 mangel	 på	 brugerkompetencer,	 mangel	 på	 fælles	

terminologi	og	udfordringer	ved	at	anvende	det	universelt	i	virksomhederne	samt	kompleksiteten	og	

angst	ved	at	anvende	total	cost	of	ownership	(Ellram	&	Siferd,	1998).				

	

Organizational	 culture	omfatter	 faktorer	 som	 ensidig	 fokus	 på	 prisen,	 hvormed	menes	 at	 der	 er	 en	

stærk	 kultur	 i	 virksomhederne	 til	 at	 indkøbere	 forholder	 sig	 ensidigt	 til	 prisen,	 og	 ikke	 øvrige	

omkostninger,	 som	 indkøbet	 måtte	 medfører.	 Desuden	 omfatter	 organizational	 culture	 frygt	 for,	 at	

miste	 jobs	samt	uddannelse	og	kommunikation	 i	organisationen	ved	 implementering	af	 total	cost	of	

ownership.	Endelig	omfatter	det	 frivillig	anvendelse	af	total	cost	of	ownership	modeller,	medarbejder	

kompetencer	til	at	behandle	informationer	og	data	og	offentlige	institutioners	regulering	af	kontrakter	

(Ellram	&	Siferd,	1998).		

	

Proper	use	and	relevance	omfatter	faktorer,	som	problematikken	ved	at	udvikle	en	model	som	omfatter	

alle	indkøb,	hvilket	overlapper	med	faktoren	under	complexity	udvikling	af	standard	system.	Desuden	

omfatter	det	faktorer	som	at	overvinde	frygt	for	anvendelse	af	total	cost	model	og	frygt	for	at	individet	

fratages	 kontrol	 og	 fleksibilitet	 samt	 at	 det	 anvendes	 proaktivt	 og	 ikke	 som	 et	 våben	 mod	

leverandørerne.	 Endelig	 omfatter	 det	 risikoen	 ved,	 at	 leverandører	 manipulerer	 med	 data,	 for	 at	

fremstå	mere	konkurrencedygtige	(Ellram	&	Siferd,	1998).					

	

Ellram	 og	 Siferd	 (1998)	 fremhæver	 samtidig,	 at	 de	 3	 overordnede	 barrierer	 er	 tæt	 relateret	 til	

hinanden,	og	det	er	vigtig	at	afstemme	internt	i	organisationen,	hvor	bredt	eller	hvor	snævert	man	vil	

tilgå	de	totale	omkostninger.		

	

Til	trods	for	fordelene	ved	at	anvende	total	cost	of	ownership.	og	som	tidligere	nævnt	anerkendelsen	af	

værktøjets	vigtighed,	er	udbredelse	begrænset	 i	praksis	(Ellram,	1993).	Det	 forstærkes	yderligere	af	

Anderson	 (2000),	 hvorigennem	 det	 fremhæves	 at	 indkøbschefer	 baserer	 deres	 beslutninger	 på	

informationer	omkring	pris,	og	ikke	på	informationer	på	baggrund	af	de	totale	omkostninger,	når	der	

sources	og	outsources. 	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 37

3.3.3	Total	Acquisition	Cost	(TAC)	

Afledt	 af	 ovenstående	 omkostningsteorier,	 strategisk	 indkøb	 og	 global	 sourcing	 og	 outsourcing	

litteratur	samt	input	fra	erhvervsledere	udviklede	Platts,	Song	og	Bance	(2007)	”Total	cost	framework	

for	overseas	outsourcing/sourcing”	modellen.	Modellen	er	baseret	på	interviews	af	erhvervsledere	fra	7	

produktionsvirksomheder	 i	 Storbritannien,	 en	 konsulentvirksomhed,	 som	 har	 specialiseret	 sig	

outsourcing,	 og	 senere	 testet	 gennem	 et	 casestudie	 hos	 en	 multinational	 produktionsvirksomhed.	

Herigennem	opstod	omkostninger	på	 følgende	kategorier:	Information	collection/supplier	selection	&	

negotiation,	 price,	 administration,	 administration,	 logistic	 &	 inventory,	 quality	 issue,	 supplier	

management	and	other	cost	(Platts,	Song	&	Bance,	2007).  

	

Sidenhen	har	Platts	og	Song	(2010)	gennem	yderligere	studier	i	form	af	casestudier	og	et	postomdelt	

spørgeskemaer	 til	 201	 virksomheder	 i	 Storbritannien,	 tilpasset	 modellen.	 Gennem	 disse	 yderligere	

studier	opstod	en	revideret	model:	”A	framework	of	total	acquisition	cost	of	China	Sourcing”	(Platts	&	

Song,	 2010).	 Modellen	 inddeler	 omkostninger	 i	 2	 overordnede	 kategorier,	 som	 er	 set	 up	 cost	 og	

ongoing	cost.	Med	set	up	cost	 forstås	omkostninger,	der	optræder	én	gang	i	opstartsfasen	af	sourcing	

og	 outsourcing	projekter.	Kategorien	ongoing	cost	defineres	 som	de	 løbende	omkostninger,	 eller	de	

omkostninger	der	vender	tilbage	i	forløbet	af	sourcing	outsouricng	projekter.	Ongoing	cost	 inddeles	i	

yderligere	i	7	underkategorier.	Disse	underkategorier	omfatter	extended	price,	 logistic	cost,	 inventory	

cost,	quality	 issue,	supplier	management,	administrative	cost	and	other	costs	related	to	China	(Platts	&	

Song,	2010).	Extended	price	henviser	 til	de	direkte	omkostninger	der	 forbindes	med	prisen,	som	tab	

pga.	 valutafluktuering	 og	 indkøbspris;	 Logistic	 cost	 relaterer	 til	 alle	 omkostninger	 mht.	 transport,	

hastelevering	 etc.;	 Inventory	 cost	 henviser	 til	 omkostninger	 i	 forbindelse	 kapitalbinding,	

offeromkostninger	etc.;	Quality	issue	henviser	til	omkostninger	som	opstår	gennem	kvalitetskontrol	og	

omkostninger	ved	returnering	af	varer	etc.;	Supplier	management	er	omkostninger	til	teknisk	support,	

genforhandling	 af	 kontrakter	 etc.;	Administrative	 cost	 omfatter	 administrative	 omkostninger,	 der	 er	

forbundet	med	sourcing	hos	oversøiske	leverandører;	Other	costs	related	to	China	er	i	forbindelse	med	

omkostninger,	som	følge	af	 infrastruktur	 i	Kina,	omkostninger	til	udstationering	af	personale,	ekstra	

omkostninger	pga.	forecast	og	ordrebehandling	(Platts	&	Song,	2010).	

	

	I	 tabel	 5	 på	 næste	 side	 ses	 de	 2	 overordnede	 omkostningskategorier	 med	 tilhørerende	

underkategorier.	
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Tabel	5:	Total	acquisition	cost	of	sourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	efter	Platts	&	Song	(2010)	
	

Set‐up costs 

Cost of collecting information and selecting new suppliers (e.g. travel costs, participating in trade fairs, consulting agents etc.) 

Tooling cost 

Product development cost (engineer's and designer's time) 

Cost of establishing production in China (machines, buildings etc.) 

Payment of previous supplier for design 

IP registration fee in China 

Costs in connection with factory audits (inspection of factory before production start) 

Postage of sending technical data for technology transfer 

Cost of phone calls, faxes, or video conference 

Investment in suppliers IT systems (e.g. MRP, ERP etc.) 

Cost of expanding the warehouse 

Cost of personnel recruit and training 

Cost of removing redundant capacity and labour 

Cost of sending employees to work in China for long term (e.g. cost of settlement, children's international school, insurance etc. 

Payment to the previous supplier for design 

On‐going costs 
Price  Quality Management costs 

Unit price  Cost of quality inspection (onsite/online inspection of productions) 

Cost in connection with tax and import duty  Cost of returning goods 

Loss or gain from currency exchange rate fluctation  Cost of reworking goods 

   Cost of disposal goods 

Logistic costs  Scrap‐costs 

Costs in connection with transportation (sea, air, road etc.)  Loss for production downtime 

Cost of insurance 
Cost of staff's time analyzing quality problems, re‐arranging schedule or asking 
for supplier compensation 

Loss of sales due to late delivery  Cost of handling warranty and customer complaints due to poor quality 

Loss from production line downtime  Loss of sale due to poor quality 

Cost of holding and administrative costs due to unexpected early delivery  Impact of "made in China" on customers 

Disposal cost of handling special packaging, when sourcing from China    

Extra cost of inspecting goods sourced from China  Administration costs 

  
Extra cost as a result of forecasting and order processing, when 
sourcing/outsourcing from China 

Supplier management costs 
Cost of extra working time of staff dealing with the billing process, when 
sourcing/outsourcing from China 

Ongoing travel costs (transport, hotel and food etc.)  Bank charges associated with transferring money to China 

Cost of technical support to supplier    

Cost of performance review, meetings and renegotiations  Costs related to the environment in China 

Cost of telephone calls, faxes or video conference with supplier  Cost of dealing with inferior infrastructure (e.g. road, power supply, internet) 

Cost of litigation with supplier  Cost of dealing with special regulations or corruption from local government 

Cost resulting from cultural and language differences (e.g. translator, gifts, 
etc.)  Cost of dealing with counterfeit products or IP infringement 

Loss of savings due to purchase of smaller order qty. from previous supplier    

     

Inventory costs    

Extra warehouse costs (e.g. rent, heat, light etc.)    

Cost of obsolescence    

Capital cost of increasing inventory    
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Total	acquisition	cost	modellen	er	meget	omfattende,	men	danner	samtidig	en	stærk	referenceramme	

til	at	vurdere	de	totale	omkostninger,	som	er	forbundet	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Til	trods	

for	 modellens	 omfang	 giver	 den	 derfor	 et	 solidt	 overblik,	 og	 en	 overskuelig	 tilgang	 de	 forskellige	

omkostningskategorier	forbundet	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.		

3.3.4 Delkonklusion omkostningsteori 

Der er i afsnittet omkostningsteori blevet redegjort for de omkostninger, der er forbundet med sourcing og 

outsourcing gennem transaction	 cost	 economics, total cost of ownership og total acquisition cost of 

overseas sourcing/outsourcing. Transaction	cost	economics eller transaktionsomkostningsteorien, hvormed 

de efterfølgende teorier bygger på, er med skabe en forståelse	 for,	 at	 processer	 gennem	 udformning,	

gennemførsel	og	kontrol,	medfører	omkostninger	i	forbindelse	med	sourcing	og	outsourcing.			

	

Denne	tilgang	videreføres	i	total	cost	of	ownership	teorien	af	Ellram	(1993),	Smytka	&	Clemens	(1993),	

Carr	&	Ittner	(1992),	og	Ellram	&	Siferd	(1998).	Begge	teoretiske	metoder	er	svære	at	operationalisere	

i	 forbindelse	med	 projektets undersøgelsesspørgsmål	 1,	 som	 omfatter	 hvilke	 omkostninger	 danske	

virksomheder	 inddrager	 i	 deres	 beslutningsgrundlag.	 Dette	 er	 total	 acquisition	 cost	 modellen,	

behjælpelig	med.	Gennem	8	overordnede	omkostningskategorier	og	efterfølgende	op	til	50	forskellige	

underkategorier,	defineres	de	omkostninger,	som	virksomhederne	kan	blive	eksponeret	for.	Platts	og	

Song’s	 (2010)	model	 danner	 derfor	 rammen	 for	 det	 spørgeskema,	 som	 har	 til	 formål	 at	 undersøge	

hvilke	omkostninger	danske	virksomheder	inddrager	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Desuden	vil	

transaction	process	costs,	som	Ellram	(1993)	inddeler	i	pre‐transaction	costs,	transaction	costs	og	post‐

transaction	 cost	bliver	 anvendt	 til	 at	 kategorisere	 og	 analysere	 på	 de	 omkostninger	 der	 inddrages	 i	

beslutningsgrundlaget.	

	

Under	 total	 cost	 of	 ownership	 (TCO)	 blev	 der	 tilmed	 redegjort	 for,	 hvilke	 barrierer	 der	 i	 teorien	

fremhæves,	 ved	 at	 implementere	 total	 cost	 of	 ownership.	 Ellram	 og	 Siferd	 (1998)	 fremhæver	

barriererne	 er	 complexity,	 organizational	 culture	 og	 proper	 use	 and	 relavance.	 De	 3	 barrierer	 og	

tilhørende	underfaktorer	vil	blive	anvendt	i	projektets	3.	undersøgelsesspørgsmål,	og	danne	rammen	

for	de	faktorer,	som	skal	belyse	hvilke	hindringer,	der	er	ved	at	inddrage	de	totale	omkostninger.	

	

Under	 gennemgangen	 af	 SCM	 omkostningsteori	 og	 litteratur,	 som	 er	 forbundet	 med	 sourcing	 og	

outsourcing,	 kunne	 der	 være	 inddraget	 yderligere	 teorier.	 Man	 kunne	 med	 fordel	 have	 inkluderet	

activity	based	costing	(Kaplan,	1998).	Activity	based	costing	er	en	teori,	der	definerer	meget	nøje,	hvilke	

omkostninger	de	enkelte	aktiviteter	i	virksomheden	er	omfattet	af	gennem	udvalgte	fordelingsnøgler.	

Teorien	ville	derfor	have	haft	sin	relevans	i	 forbindelse	med	redegørelsen,	da	den	ville	have	medført	
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en	 større	 gennemsigtighed	 og	 nøjagtighed	 af	 de	 omkostningerne,	 som	 virksomhederne	 bliver	

eksponeret	for.	Dog	ville	det	påkræve	mere	detaljeret	data	fra	eksempelvis	en	af	de	medvirkende	case	

virksomheder,	 hvilket	 ikke	 har	 været	 muligt	 at	 indsamle.	 Derfor	 er	 activity	 based	 costing	 blevet	

fravalgt,	men	 skulle	projektet	 føres	videre	med	eventuelt	 et	 pilotprojekt,	 hvor	man	ville	beregne	de	

nøjagtige	omkostninger	ved	et	sourcing	eller	outsourcing	projekt,	ville	activity	based	costing	i	høj	grad	

have	sin	relevans.	

	

Redegørelsen	 og	 litteraturgennemgangen	 har	 skabt	 en	 teoretisk	 klarhed	 omkring	 de	 omkostninger,	

der	 er	 forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 Hermed	 er	 projektets	 underspørgsmål	 1	

besvaret.	 Der	 er	 tilmed	 skabt	 et	 solidt	 teoretisk	 fundament,	 som	muliggør	 en	 operationalisering	 af	

projektets	2.	og	3.	underspørgsmål.				

4. PRÆSENTATION AF CASE VIRKSOMHEDER 

I	de	efterfølgende	afsnit	vil	de	3	case	virksomheder	kort	blive	præsenteret.	Som	tidligere	nævnt	er	alle	

3	case	virksomheder	anonyme	i	undersøgelsen.		

4.1 Case virksomhed A 

Case	virksomhed	A	er	en	dansk	virksomhed	med	under	10	ansatte,	som	har	specialiseret	sig	i,	at	levere	

komponenter	til	medico‐industrien.	Herunder	leverer	virksomheden	komponenter	til	kunder	indenfor	

høreapparat	 sektoren,	 laboratorieudstyr,	 rehab	 og	 dental	 udstyr.	 Virksomheden	 leverer	 medico‐

godkendte	 højteknologiske	 produkter	 med	 stor	 nøjagtighed,	 og	 har	 tilmed	 videreudviklet	

mulighederne	 for	 at	 være	 totalleverandør.	 Således	 deltager	 virksomheden	 i	 produktudvikling	 i	 tæt	

samarbejde	med	både	kunder	og	leverandører	

	

Virksomhedens	koncept	er	at	være	 lagerførende	på	 forudindgåede	rammeaftaler	med	deres	kunder.	

Rammeaftalerne	er	baseret	på	kundernes	forecast	og	konceptet	bevirker,	at	virksomheden	skal	 ligge	

inde	 med	 et	 relativt	 stort	 lager	 for	 at	 kunne	 efterkomme	 kundernes	 høje	 krav	 til	 reduceret	

reaktionstid	i	forhold	til	efterspørgslen	på	markedet.	Til	trods	for	at	konceptet	påhviler	virksomheden	

at	være	lagerførende	og	binder	kapital,	er	konceptet	samtidig	også	virksomhedens	kernekompetence,	

eftersom	dette	er	med	til	at	differentiere	virksomheden	fra	deres	konkurrenter.			

	

Virksomheden	har	 været	 aktiv	 i	 Kina	 i	mere	 end	10	 år,	 hvor	 de	 hovedsagligt	 sourcer	 halvfabrikata.	

Indkøbet	 i	 Kina	 udgør	 i	 dag	 ca.	 20%	 af	 virksomhedens	 samlede	 indkøb,	 hvortil	 skal	 tilføjes	 at	

størstedelen	af	det	resterende	indkøb	bliver	foretaget	i	Taiwan.		Drivkraften	for	at	source	i	Kina	har	for	
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virksomheden	været	omkostningsbesparelser.	Virksomheden	har	valgt	en	sourcing	strategi,	hvor	man	

anvender	mellemmænd	eller	agenter	i	Hong	Kong	for	at	opnå	større	kontrol	og	sikkerhed	med	kvalitet	

og	 leveringssikkerhed.	 I	kraft	af	at	virksomheden	er	en	mindre	dansk	virksomhed,	er	der	en	person	

ansat	 til	 at	 udføre	 sourcing	 aktiviteten	 i	 Kina	 i	 tæt	 sammenspil	 med	 virksomhedens	 medejer.	

Virksomhedens	medejer	har	gennem	en	lang	årrække	gjort	forretning	i	Kina,	og	herigennem	opbygget	

tætte	relationer	til	leverandører	og	samarbejdspartnere.	De	tætte	relationer,	som	er	opbygget,	er	i	høj	

grad	med	 til	 at	 understøtte	 de	 indgåede	 samarbejdsaftaler.	 Hermed	 er	 virksomheden	 i	 stand	 til	 at	

levere	kontinuerlig	og	høj	kvalitet	 til	særdeles	 lave	priser.	Alle	virksomhedens	 leverandører	er	 i	dag	

certificerede.	Øget	pres	fra	konkurrenter	på	bl.a.	prisen	gør	at	virksomheden	forventer,	at	de	fortsat	vil	

være	aktive	i	Kina	om	5	år.		

4.2 Case virksomhed B 

Case	virksomhed	B	er	en	dansk	designvirksomhed	grundlagt	 i	1960.	Virksomheden	er	anerkendt	og	

respekteret	 for	 sit	 flotte	 design	 af	 brugskunst,	 som	pryder	 ikke	 blot	mange	danske	 hjem,	men	også	

mange	andre	hjem	i	hele	verden.	Virksomheden	har	i	dag	ca.	60	ansatte,	hvor	ca.	20	personer	er	ansat	i	

en	 funktion	 på	 lageret	 og	 resten	 bestrider	 administrative	 positioner	 i	 virksomheden.	 Case	

virksomheden	 vægter	 smukt	 og	 funktionelt	 design,	 og	 deres	 produkter	 sælges	 gennem	 et	 udvalg	 af	

samarbejdspartnere	i	detailleddet.		

	

Produktionen	har	 tidligere	 fundet	sted	 i	Danmark,	men	 i	kraft	af	den	globale	konkurrence,	og	 for	at	

optimere	 indtjeningen,	 sourcer	 virksomheden	 produkter	 i	 Thailand,	 Indien,	 Portugal,	 Sverige,	

Tyskland	og	Kina.	Virksomhedens	filosofi	er,	at	producere	produkterne	der	hvor	kvaliteten	er	i	top	til	

den	bedste	pris.	Hovedvægten	af	produktionen	finder	i	dag	sted	i	Kina,	hvor	virksomheden	har	indgået	

et	 joint	 venture	 med	 en	 partner,	 som	 man	 gennem	 15	 år	 har	 arbejdet	 sammen	 med.	

Samarbejdspartneren	 har	 en	 fabrik	 på	 i	 Kina	 på	 70.000	 m2.	 Case	 virksomheden	 sourcer	 også	 hos	

andre	producenter	 i	Kina,	og	sourcer	hovedsageligt	 færdigvarer	produkter.	Virksomheden	arbejder	 i	

dag	med	mange	materialeryper,	så	som	rustfri	stål,	porcelæn	samt	forskellige	plastmaterialer.		

	

Case	 virksomhed	 B	 tilsigter	 en	 leverandørstrategi,	 som	 er	 langsigtet.	 Hermed	 vægtes	 tillid	 og	

forståelse	 til	 leverandørerne	 højt,	 som	 er	 opbygget	 gennem	 mange	 år.	 Virksomheden	 indgår	

samarbejdsaftaler	 med	 deres	 leverandører,	 og	 arbejder	 ud	 fra	 et	 kvalitetsstyringssystem,	 der	 er	

baseret	på	US	military	standard.		

	

Der	er	i	alt	5	ansatte,	der	beskæftiger	sig	med	indkøb	og	sourcing	fra	Kina.	Herunder	virksomhedens	

design	 director,	 som	 er	 ansvarlig	 for	 indkøbet	 og	 som	 forhandler	 samarbejdsaftaler	 på	 plads	 med	
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leverandører,	 to	 projektledere,	 en	 logistikkoordinator	 og	 en	 lagerchef.	 Omkring	 80%	 af	

virksomhedens	indkøb	bliver	i	dag	sourcet	i	Kina.			

	

Til	 trods	 for	at	virksomheden	oplever	stigende	 lønninger	hos	 sine	kinesiske	 leverandører,	 forventes	

det	at	de	stadig	er	aktive	om	5	år	i	Kina.			

4.3 Case virksomhed C 

Case	 virksomhed	 C	 er	 en	 international	 virksomhed,	 som	 er	 blandt	 Danmarks	 største	målt	 på	 både	

omsætning	 og	 antal	 ansatte.	 Virksomheden	blev	 grundlagt	 i	 starten	 af	 1920’erne,	 og	 har	 i	 dag	 over	

30.000	 ansatte	 med	 kontorer	 i	 75	 lande.	 	 Case	 virksomheden	 beskæftiger	 sig	 med	 udvikling	 og 

produktion	af	farmaceutiske	produkter,	hvor	kvalitet	og	sikkerhed	i	forhold	til	kunden	eller	patienten	

er	altafgørende.			

	

Virksomheden	har	i	dag	produktionsanlæg	fordelt	på	7	lande	som	bl.a.	tæller	Danmark,	Indien,	USA	og	

Kina.	 Den	 produktion,	 som	 virksomheden	 har	 i	 Kina,	 har	 tidligere	 ligget	 i	 Danmark,	 hvorfor	

virksomheden	har	implementeret	en	sourcing	strategi	i	form	af	off‐shoring.	Desuden	er	virksomheden	

aktiv	 i	 Kina	 i	 kraft	 af	 en	 sourcing	 strategi,	 hvor	 de	 sourcer	 komponenter	 fra	 Kina.	 Komponenterne	

indgår	 i	 produktionen	 på	 fabrikken	 i	 Kina,	 hvorfor	 det	 vægtes,	 at	 have	 leverandører	 tæt	 på	

produktionen.	 Reaktionsevne	 og	 agilitet	 i	 forbindelse	med	ændringer	 i	markedet	 prioriteres	 højt	 af	

virksomheden.		

	

Man	 har	 tidligere	 haft	 en	 strategisk	 sourcing	 afdeling	 i	 Kina,	 men	 har	 grundet	 kompleksiteten,	 og	

behovet	 for	 at	 sidde	 tætter	 på	 involverede	 interessenter	 valgt	 at	 placerer	 funktionen	 i	 Danmark.	

Sourcing	aktiviteten	i	Kina	har	fundet	sted	i	mere	end	10	år,	og	case	virksomheden	tænker	i	høj	grad	

på	 langsigtede	 samarbejde	 med	 deres	 leverandører.	 Der	 sources	 mange	 forskellige	 produkter	 og	

materialer	 i	 Kina,	 og	 der	 stilles	 store	 krav	 til	 de	 kinesiske	 leverandører	 i	 form	 af	 kvalitet	 og	

leveringsevne.	 Prisen	 er	 tilmed	 et	 parameter	 af	 stor	 betydning,	 uden	 det	 på	 nogen	 måde	 går	 på	

kompromis	med	kvalitet	og	leveringssikkerhed.		

	

At	 virksomheden	 har	 investeret	 i	 egen	 produktion	 i	 Kina	 gør,	 at	 virksomheden	 forventer	 at	 være	

aktive	 i	 Kina	 om	 5	 år.	 Det	 forventes	 til	 med,	 at	 de	 vil	 øge	 deres	 indkøb	 i	 Kina.	 Virksomhedens	

altafgørende	fokus	er,	uafhængigt	af	sourcing	strategien	i	Kina,	patienten	og	deres	sikkerhed.			
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5. ANALYSE – DEL 1 

5.1 Hvilke omkostninger inddrager danske virksomheder i beslutningsgrundlaget ved sourcing & 

outsourcing i Kina? 

Med	afsæt	i	det	elektroniske	spørgeskema,	der	havde	til	formål,	at	redegøre	for	de	omkostninger	som	

danske	virksomheder	inddrager	i	deres	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina,	vil	de	

efterfølgende	afsnit	analysere	på	de	indsamlede	data.	Spørgeskemaet	blev	i	alt	udsendt	til	212	danske	

virksomheder,	hvoraf	39	virksomheder	besvarede	skemaet.	Hermed	resulterede	spørgeskemaet	 i	en	

svarprocent	på	18,4%.	Der	vil	blive	analyseret	på	spørgeskemaets	observationer	samt	udtalelser	 fra	

de	kvalitative	 interviews,	 som	vil	understøtte	og	 forklare	 resultaterne	 i	undersøgelsen.	Rammen	 for	

analysen	 vil	 tage	 udgangspunkt	 i	 Platts	 og	 Song’s	 (2010)	 total	 acquisition	 cost	 model	 og	 de	

overordnede	 omkostningskategorier,	 hvor	 hver	 af	 disse	 vil	 fungere	 som	 underafsnit.	 Desuden	 vil	

analysen	 sammenholde	 omkostningskategorierne	 og	 tilhørende	 underkategorien	 med	 transaction	

process	cost	af	Ellram	(1993),	som	redegjort	 for	 i	afsnit	3.3.2	total	cost	of	ownership.	Til	sidst	vil	der	

blive	udarbejdet	en	delkonklusion,	som	opsummerer	undersøgelsens	observationer	og	resultater.		

5.1.1 Set‐up costs 

Den	første	omkostningskategori,	som	vil	blive	analyseret,	er	den	kategori	som	Platts	og	Song	(2010)	

definerer	 som	 set‐up	 cost.	 Som	 redegjort	 for	 under	 teori	 og	 litteraturreview,	 forstås	 set‐up	

omkostninger,	 som	 de	 omkostninger,	 der	 optræder	 én	 gang	 i	 opstartsfasen	 ved	 sourcing	 og	

outsourcing	 projekter.	 Respondenterne	 er	 i	 spørgeskemaet	 blevet	 bedt	 om	 at	 besvare	 hvilke	 set‐up	

costs,	som	bliver	inkluderet	i	virksomhedens	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.		

	

I	tabel	6	ses	resultatet	af	besvarelserne	og	hvordan	kategorierne	er	defineret	i	forhold	til	transaction	

process	costs	af	Ellram	(1993).	Tabellen	angiver	derfor	de	mulige	omkostningskategorier	under	set‐up	

costs,	 der	 er	 indgået	 i	 spørgeskemaet	 samt	 besvarelsen	 i	 procent	 og	 i	 hele	 tal,	 set	 i	 forhold	 til	 det	

samlede	antal	besvarelser.	Ud	af	de	212	udsendte	 spørgeskemaer,	 er	der	modtaget	33	besvarelser	 i	

forbindelse	med	set‐up	costs.	Det	er	værd	at	bemærke,	at	2	ud	af	de	adspurgte	virksomheder	har	svaret	

none/not	 relevant,	 hvorfor	 set‐up	costs	 ikke	 inddrages	 i	 beslutningsgrundlaget.	At	 2	 af	 de	 adspurgte	

virksomheder	 ikke	 inddrager	 set‐up	costs	 kan	 skyldes,	 at	undersøgelsen	 ikke	har	været	 relevant	 for	

den	adspurgte	virksomhed.	Dette	kan	dog	ikke	med	sikkerhed	udledes	af	undersøgelsen.		
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Tabel	6:	Set‐up	costs	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	

Response	
Percent	

Response	
Count	

Cost	of	collecting	information	and	selecting	new	
suppliers	(e.g.	travel	costs,	participating	in	trade	fairs,	
consulting	agents	etc.)	

Pre‐transaction
48,5%	 16	

Tooling	cost	

Pre‐
transaction/	
Transaction	

63,6%	 21	

Product	development	cost	(engineer's	and	designer's	
time)	

Pre‐transaction 45,5%	 15	

Cost	of	establishing	production	in	China	(machines,	
buildings	etc.)	

Pre‐transaction 39,4%	 13	

Payment	of	previous	supplier	for	design	 Pre‐transaction 3,0%	 1	
IP	registration	fee	in	China	 Pre‐transaction 9,1%	 3	
Costs	in	connection	with	factory	audits	(inspection	of	
factory	before	production	start)	

Pre‐transaction
48,5%	 16	

Postage	of	sending	technical	data	for	technology	
transfer	

Pre‐transaction
12,1%	 4	

Cost	of	phone	calls,	faxes,	or	video	conference Pre‐transaction 24,2%	 8
Investment	in	suppliers	IT	systems	(e.g.	MRP,	ERP	
etc.)	

Pre‐transaction 12,1%	 4	

Cost	of	expanding	the	warehouse	 Pre‐transaction 15,2%	 5	
Cost	of	personnel	recruit	and	training	 Pre‐transaction 36,4%	 12	
Cost	of	removing	redundant	capacity	and	labour	 Pre‐transaction 18,2%	 6	
Cost	of	sending	employees	to	work	in	China	for	long	
term	(e.g.	cost	of	settlement,	children's	international	
school,	insurance	etc.)	

Pre‐transaction
36,4%	 12	

Payment	to	the	previous	supplier	for	design	 Pre‐transaction 3,0%	 1	
None/not	relevant	 6,1%	 2	
Other	(please	specify)	 2	

answered question  33
 

Som	det	ses	i	tabellen	er	omkostningskategorien	tooling	costs	den	kategori,	der	er	repræsenteret	flest	

gange	 i	 besvarelsen	 med	 63,6%,	 hvilket	 svarer	 til	 21	 af	 de	 33	 virksomheder.	 Tooling	 costs	 høje	

repræsentation	 hænger	 godt	 sammen	 med	 Platts	 og	 Song’s	 (2010)	 undersøgelse,	 hvormed	 total	

acquisition	cost	modellen	er	udarbejdet.	Her	viste	undersøgelsen,	at	tooling	costs	varierede	fra	15	–	61	

procent	 af	 de	 totale	 omkostninger	 i	 forbindelse	med	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina	 (Platts	&	 Song,	

2010).	 Det	 indikerer,	 at	 det	 er	 en	 omkostningskategori,	 som	 virksomheder	 tager	 i	 betragtning	 og	

inddrager	 i	 beslutningsgrundlaget.	 Desuden	 kan	 det	 antages,	 at	 tooling	 costs	 kan	 henføres	 eller	

afskrives	direkte	til	produktet,	produktserien	eller	en	kollektion,	hvilket	understøttes	i	de	kvalitative	

interviews,	 som	 blev	 foretaget	 som	 en	 opfølgning	 og	 uddybning	 af	 spørgeskemaundersøgelsen.	 I	

interviewene	med	case	virksomhed	A	&	B	udtaler	respondenterne:		
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Case	virksomhed	A	
“…betaler	vi	for	værktøjet,	og	afhængig	af	beløbet	størrelse,	udgiftsføres	dette	umiddelbart,	eller	
aktiveres	og	afskrives	over	5	år.”	
	
Case	virksomhed	B	
”Vi	afskriver	ikke	vores	værktøjer	på	samme	måde	som	mange	andre	gør.	Vi	afskriver	dem	med	
øjeblikkelig	virke…..der	er	mange	der	afskriver	det	over	10.000	eller	15.000,	hvor	man	allokerer	
det	ud	per	enhed.	Vi	gør	det	i	vores	kalkuler	internt,	for	at	give	et	billede	af,	hvor	meget	skal	vi	
egentlig	op	på”	

	

Ud	 af	 ovenstående	 kan	 det	 udledes,	 at	 grunden	 til	 at	 tooling	 costs	 eller	 værktøjsomkostninger	

inddrages	af	mange	virksomheder	er,	at	det	kan	allokeres	eller	afskrives	til	et	parti	produkter	eller	til	

en	 bestemt	 periode.	 En	 sådan	 omkostning	 er	 rimelige	 simpel	 at	 beregne,	 og	 kræver	 samtidig	 ikke	

mange	 ressourcer.	 Til	 trods	 for	 at	 tooling	 costs	 forekommer	 i	 opstartsfasen,	 er	 det	 samtidig	 en	

omkostning	 som	 er	 tæt	 forbundet	 med	 selve	 sourcing	 transaktionen,	 da	 det	 i	 visse	 situationer	

inkluderes	 i	 enhedsprisen	 under	 tilbudsfasen.	 Derfor	 er	 tooling	 cost	 defineret	 både	 til	 at	 høre	 ind	

under	pre‐transaction	 costs	 samt	under	 transaction	 costs.	Netop	 transaction	 costs	 fremhæver	Ellram	

(1993)	 som	 værende	 mere	 udbredt	 og	 mindre	 kompliceret,	 at	 implementere	 og	 inkludere	 i	

beslutningsgrundlaget.	 Det	 kan	 derfor	 understøtte	 undersøgelsens	 resultat	 mht.	 hvorfor	 mange	

virksomheder	inddrager	tooling	costs	i	beslutningsgrundlaget.			

	

Dernæst	 inkluderes	 cost	 of	 collecting	 information	and	 selecting	new	 suppliers	 og	 costs	 in	 connection	

with	factory	audits	med	48,5%,	hvilket	udgør	16	af	de	33	virksomheder.	Begge	omkostningskategorier	

defineres	til	at	høre	ind	under	pre‐transaktion	cost.	I	forbindelse	med	cost	of	collecting	information	and	

selecting	new	suppliers	kan	det	antages,	at	den	geografiske	afstand	 til	Kina	medfører	omkostninger	 i	

forbindelse	 med	 rejser.	 Jf.	 spørgsmål	 7	 i	 spørgeskemaet	 som	 afklarer,	 hvordan	 den	 adspurgte	

virksomhed	er	repræsenteret	 i	Kina,	 ses	det	at	17,6%	virksomhederne	 ikke	er	repræsenteret	 i	Kina,	

hvorfor	det	kan	antages,	at	de	eksponeres	for	ekstra	rejseomkostninger.	Det	er	værd	at	bemærke,	at	

costs	 in	connection	with	 factory	audits	udgør	nøjagtig	den	samme	svarprocent	på	48,5%,	hvilket	kan	

skyldes,	at	costs	in	connection	with	factory	audits	anses	for	at	være	en	del	af	processen	ved	at	udvælge	

nye	leverandører.				

	

Product	development	cost	i	form	at	ingeniørers	og	designers	tid	udgør	45,5%,	som	svarer	til	15	af		de	

33	 virksomheder.	Denne	 omkostningskategori	 defineres	 igen	 til,	 at	 være	 en	pre‐transaction	 cost,	 da	

udviklingsomkostningerne	 forekommer	 før	 selve	 sourcing	 transaktionen.	 Under	 redegørelse	 af	

sourcing	 i	 Kina	 fremgik	 det	 tilmed,	 at	 kvalitet	 kan	 være	 problem,	 hvorfor	 det	 kan	 antages	 at	

virksomhederne	 tager	 forbehold	 for	 eventuelle	 kvalitetsproblemer	 og	 investerer	 ressourcer	 i	 at	

udvikle	produkterne.	Det	kan	dog	ikke	med	sikkerhed	udledes	af	undersøgelsens	observationer.		
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Endvidere	ligger	Cost	of	establishing	production	in	China,	cost	of	personnel	recruit	and	training,	cost	of	

sending	employees	to	work	 in	China	 for	 long	term,	cost	of	removing	redundant	capacity	and	 labour	og	

cost	of	phone	calls,	faxes	or	video	conference	mellem	39,4%	‐	15,2%,	hvilke	svarer	til	13	–	5	ud	af	de	33	

virksomheder.	 Alle	 omkostningskategorier	 defineres	 til	 at	 være	 pre‐transaction	 cost,	 da	

omkostningerne	er	i	opstartsfasen	og	derfor	forekommer	før	selve	sourcing	transaktionen	finder	sted.		

Ved	at	udføre	en	krydstabulering,	som	ses	i	tabel	7,	på	de	3	førstenævnte	kategorier	i	forhold	til	antal	

ansatte,	 ses	 det	 at	 der	 kan	 være	 en	 korrelation.	 Eksempel	 viser	 krydstabuleringen,	 at	 de	 3	

virksomheder,	der	inddrager	cost	of	redundant	capacity	and	labour	alle	har	mere	end	250	ansatte	og	at	

11	virksomheder	ved	cost	of	personnel	recruit	and	training	har	mere	end	50	ansatte.	Endelig	ses	det	at	

10	virksomheder	ved	cost	of	establishing	production	in	China	har	mere	end	50	ansatte,	hvor	det	tilmed	

skal	bemærkes	at	8	af	virksomhederne	har	mere	end	250	ansatte.	

 
Tabel	7:	Krydstabulering	‐	Number	of	employees	/	cost	of	establishing	production,	personnel	recruit	and	
removing	capacity.	Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

		
About	how	many	employees	work	in	your	

company?	 	

Answer	Options	 51	‐	250	employees	 >	250	employees	
Response	
Count	

Cost	of	establishing	production	in	China		 2	 8	 10	

Cost	of	personnel	recruit	and	training	 5	 6	 11	
Cost	of	removing	redundant	capacity	and	
labour	 0	 3	 3	

	

Derfor	 kan	 det	 til	 en	 vis	 grad	 antages,	 at	 når	 disse	 omkostningskategorier	 inddrages	 i	

beslutningsgrundlaget,	skal	virksomheden	have	en	vis	størrelse.		

	
Investment	in	suppliers	IT	systems,	IP	registration	fee	in	China	og	payment	of	previous	supplier	for	design	

ligger	mellem	12,1%	‐	3%,	hvilket	svarer	til	4	–	1	ud	af	de	33	virksomheder.	Alle	kategorier	defineres	

til	 at	 være	pre‐transaction	costs,	da	de	 igen	 antages	 at	 forekomme	 før	 selve	 sourcing	 transaktionen.	

Ved	investment	in	suppliers	IT	systems	må	det	antages,	at	der	er	tale	om	en	langsigtet	investering	i	den	

enkelte	 leverandør.	 Dermed	 kan	 det	 afhænge	 af	 den	 sourcing	 strategi	 virksomheden	 har	 valgt	 i	

forbindelse	med	 sourcing	og	outsourcing	 i	Kina.	Mht.	 IP	 registration	 fee	 in	China	kan	det	 antages	 at	

være	 styret	 af	 det	 enkelte	 produkt,	 som	 bliver	 sourcet	 og	 outsourcet.	 Under	 interviewet	med	 case	

virksomhed	A,	hvor	der	spørges	ind	til	om	virksomheden	har	nogle	omkostninger	ved	IP	registrering	

svarede	respondenten:		
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Case	virksomhed	A	
”Nej	slet	ikke….det	har	vi	ikke	et	behov	for.	Vi	har	ikke	rigtig	vores	egne	produkter	på	den	måde,	
men	vi	har	været	udsat	for	at	der	er	en	kunde	der	efterfølgende	er	gået	uden	om	os…..men	de	10	
leverandører	vi	arbejder	tæt	sammen	med,	er	der	ikke	nogen	problemer,	fordi	vi	ved	at	det	ikke	
vil	ske.”			

	

Heraf	kan	udledes,	at	omkostninger	 forbundet	IP	registrering	synes	at	være	forbundet	med	typen	af	

det	 sourcede	 eller	 outsourcede	 produkt	 og	 samtidig	 leverandørrelationen,	 hvorfor	 ikke	 alle	

virksomheder	ser	et	behov	for,	at	registrere	IP	rettigheder.				

	

I	 forbindelse	 med	 set‐up	 cost	 er	 det	 endvidere	 interessant	 at	 bemærke,	 at	 det	 er	 den	

omkostningskategori,	 som	 bliver	 vægtet	 højest	 af	 de	 adspurgte	 virksomheder.	 Jf.	 spørgsmål	 17	 i	

spørgeskemaet,	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om	 at	 vægte	 de	 forskellige	 omkostningskategorier	 i	

forhold	 til	 afholdte	 omkostninger,	 vægtes	 set‐up	 costs	 til	 at	 have	 et	 gennemsnit	 på	 2,71,	 hvor	 det	

højeste	er	4.	Om	grunden	er,	at	det	er	den	omkostningskategori,	der	er	mindst	kompliceret	at	beregne	

eller	om	det	reelt	er	under	denne	kategori	de	største	omkostninger	forefindes,	skaber	undersøgelsen	

ikke	 klarhed	 om.	 Det	 er	 dog	 et	 interessant	 spørgsmål,	 som	 kunne	 være	 spændende	 at	 undersøge	

nærmere.		

5.1.2 Price 

Den	næste	omkostningskategori	der	 figurerer	 i	 spørgeskemaet	er	prisen,	 som	Platts	og	Song	(2010)	

kategoriserer	under	on‐going	costs	og	benævner	extended	price.	I	spørgeskemaet	er	kategorien	angivet	

som	 price,	 for	 ikke	 at	 forvirre	 respondenten.	 Kategorien	 relaterer	 til	 transaction	 costs.	 Under	

transaction	 costs	 fremhæver	 Ellram	 (1993)	 netop	 prisen,	 som	 en	 af	 de	 vigtigste	 og	 mest	 udbredte	

omkostninger	i	forbindelse	med	total	cost	of	ownership.		

	

I	tabel	8	ses	resultatet	af	besvarelserne	i	forbindelse	med	price.	Tabellen	angiver	de	mulige	kategorier	

under	price	der	er	indgået	i	spørgeskemaet.	Ud	af	de	212	udsendte	spørgeskemaer	er	der	modtaget	32	

besvarelser	 under	 price,	 hvoraf	 1	 virksomhed	 har	 svaret	 none/not	 relevant.	 Hvorfor	 prisen	 ikke	

inkluderes	i	beslutningsgrundlaget	er	en	smule	overraskende,	men	undersøgelsen	skaber	ikke	klarhed	

over,	hvorfor	den	ikke	inddrages	af	denne	ene	virksomhed.		
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Tabel	8:	Price	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	

Response	Percent	 Response	Count	

Unit	price	 Transaction 93,8%	 30	
Cost	in	connection	with	tax	and	import	
duty	

Transaction
68,8%	 22	

Loss	or	gain	from	currency	exchange	rate	
fluctation	

Transaction
43,8%	 14	

None/not	relevant	 3,1%	 1	

Other	(please	specify)	 1	

answered	question 	 32

skipped	question 	 7
	

Som	det	ses	af	tabel	8	er	unit	price	ikke	overraskende	den	omkostningskategori,	der	er	repræsenteret	

flest	 gange	 i	 besvarelsen.	 Med	 hele	 93,8%	 er	 det	 den	 kategori,	 der	 inddrages	 flest	 gange	 i	 hele	

spørgeskemaundersøgelsen.	 Det	 stemmer	 godt	 overens	 med	 Platts	 og	 Song’s	 (2010)	 undersøgelse,	

hvor	alle	de	undersøgte	virksomheder	var	eksponeret	for	prisen	som	en	omkostning.	I	de	kvalitative	

interview	 med	 case	 virksomhed	 A	 understøttes	 spørgeskemaets	 resultat	 mht.	 unit	 price,	 og	 giver	

samtidig	et	godt	indtryk	af,	hvorfor	denne	omkostningskategori	inddrages	i	beslutningsgrundlaget	

	
	

Case	virksomhed	A	
”Vi	får	en	kostpris	på	en	vare	derude	fra,	som	er	baseret	på	en	forespørgsel	fra	vores	kunde	med	
et	årsforbrug	og	nogle	aftræk.	Det	spørger	vi	så	en	3	–	4	leverandører	om	alt	afhængig	af	hvilket	
produkt	det	er.	Så	sammenligner	vi	de	her	priser,	og	vurdere	hvor	det	er	mest	optimalt”	

	

Ud	af	udtalelsen	fremgår	det,	at	unit	price	eller	kostprisen,	 inkluderes	som	den	primære	omkostning	

for	at	sammenligne	tilbud	fra	forskellige	leverandører.	Desuden	udtaler	respondenten	i	forlængelse	af	

dette,	at	prisen	i	deres	omkostningskalkule	er	afsindig	vigtig.	Hermed	kan	udledes,	at	unit	price	agerer	

som	 den	 kategori,	 der	 ikke	 alene	 inddrages	 af	 mange	 virksomheder	 i	 beslutningsgrundlaget,	 men	

samtidig	også	har	en	relativ	stor	indflydelse	på	selve	beslutningen	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	

Den	 har	 betydning	 for	 både	 hvilke	 produkter	 der	 sources,	 samt	 hos	 hvilke	 leverandører	 der	 skal	

sources.	Man	kan	tilmed	udlede	at	unit	price	forekommer	i	tæt	tilknytning	til	sourcing	transaktionen,	

som	også	Ellam	(1993)	fremhæver	under	transaction	costs	 i	sin	inddeling	af	transaction	process	cost.	

Ellam	(1993)	fremhæver	unit	price	under	transaction	costs	til	at	være	mere	udbredt	og	anerkendt	end	

pre‐transaction	costs	og	post‐transaction	costs,	hvilke	er	med	til	at	styrke	undersøgelsens	resultat.		

 

Cost	in	connection	with	tax	and	import	duty	er	repræsenteret	med	68,8%,	hvilket	svarer	til	22	ud	af	de	

32	 besvarelser.	 Eftersom	 kategorien	 hører	 til	 under	 price	 defineres	 den	 som	 en	 transaction	 cost.	
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Resultatet	 stemmer	godt	overens	med	Platts	og	Song’s	 (2010)	undersøgelse,	og	det	antages	at	være	

relativt	ukompliceret	at	beregne	told	og	skat,	hvilket	kan	være	med	til	at	forklare	den	høje	svarprocent	

i	undersøgelsen.		

	

Loss	 or	 gain	 from	 currency	 exchange	 rate	 fluctation	 er	 med	 sine	 43,8%	 den	 underkategori,	 som	 er	

repræsenteret	mindst	under	price.	Kategorien	defineres	til	at	høre	under	transaction	cost.	Det	svarer	

til	14	ud	af	de	32	besvarelser,	hvilket	er,	 set	 i	 sammenhæng	med	hele	undersøgelsen,	en	relativ	høj	

svarprocent.	Desuden	 fremgår	det	 i	 interviewet	med	case	virksomhed	A,	at	det	er	en	omkostning	af	

betydning,	da	respondenten	udtaler:	

	

Case	virksomhed	A	
”valutarisikoen	betyder	rimeligt	meget,	fordi	i	Kina	vil	de	kun	handle	i	US	dollar.”		

	

Dog	udtaler	respondenten	i	samme	forbindelse,	at	det	er	kompliceret	at	indregne,	men	eftersom	der	er	

pres	 på	 prisen	 forsøger	 virksomheden	 at	 inddrage	det	 i	 deres	 beslutningsgrundlag	 ved	 sourcing	 og	

outsourcing	i	Kina.		

	

Price	 vægtes	 i	 spørgsmål	 17,	 hvor	 responderne,	 som	 tidligere	 nævnt	 bliver	 bedt	 om	 at	 vægte	 de	

afholdte	omkostninger	indenfor	hver	kategori	til	et	gennemsnit	på	2,38,	hvor	det	højeste	er	4.	Det	er	

undersøgelsens	 fjerde	højeste	 scorer,	hvilke	 står	 i	 kontrast	 til	Platts	og	Song’s	 (2010)	undersøgelse,	

hvor	 price	blev	 vægtet	 til	 at	 være	 den	 højeste	 omkostning	 set	 i	 forhold	 til	 de	 totale	 omkostninger.	

Undersøgelsen	skaber	ikke	klarhed	over,	hvorfor	de	2	undersøgelser	ikke	stemmer	overens,	men	det	

kan	skyldes,	at	værdien	af	de	sourcede	produkter	 i	projektets	undersøgelse	er	meget	 lav.	Det	er	dog	

vanskeligt	at	udlede.			

5.1.3 Logistic costs 

Logistic	costs	er	den	næste	omkostningskategori,	som	også	kategoriserer	under	on‐going	costs.	Tabel	9	

angiver	 resultatet	 af	 besvarelserne	 i	 forbindelse	 med	 logistic	 costs	 med	 tilhørende	 mulige	

underkategorier,	 der	 er	 indgået	 i	 spørgeskemaet.	 Tabellen	 angiver	 tilmed,	 hvordan	 kategorierne	 er	

defineret	i	forhold	til	Ellram’s	(1993)	transaction	process	costs.	Ud	af	de	212	udsendte	spørgeskemaer	

er	 der	 modtaget	 32	 besvarelser	 under	 logistic	 costs,	 hvoraf	 1	 af	 virksomhederne	 ikke	 inkluderer	

logistic	costs	i	beslutningsgrundlaget.				
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Tabel	9:	Logistic	costs	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	

Response	Percent	 Response	Count	

Costs	in	connection	with	transportation	
(sea,	air,	road	etc.)	

Transaction
90,6%	 29	

Cost	of	insurance	 Transaction 43,8%	 14	

Loss	of	sales	due	to	late	delivery	 Post‐transaction 21,9%	 7	

Loss	from	production	line	downtime	 Post‐transaction 6,3%	 2	
Cost	of	holding	and	administrative	costs	due	to	
unexpected	early	delivery	

Transaction
12,5%	 4	

Disposal	cost	of	handling	special	packaging,	
when	sourcing	from	China	

Transaction
28,1%	 9	

Extra	cost	of	inspecting	goods	sourced	from	
China	

Transaction
40,6%	 13	

None/not	relevant	 3,1%	 1	

Other	(please	specify)	 0	

answered	question 	 32

skipped	question 	 7
	

	

Costs	 in	 connection	with	 transportation	 er	 den	 omkostning,	 der	 er	 repræsenteret	 flest	 gange	 med	

90,6%,	 hvilket	 svarer	 til	 29	 ud	 af	 de	 32	 besvarelser.	 At	 3	 virksomheder	 ikke	 inddrager	

transportomkostninger	kan	ses	i	sammenhæng	med	den	sourcing	strategi	virksomheden	har	valgt.	Jf.	

spørgsmål	 8	 i	 spørgeskemaet,	 som	 omhandler	 den	 afgørende	 faktor	 for	 at	 source	 eller	 outsource	 i	

Kina,	svarer	4	virksomheder,	at	den	afgørende	faktor	er	at	få	adgang	til	det	kinesiske	marked.	Man	kan	

derfor	 udlede,	 at	 produktet	 skal	 afsættes	 på	 det	 kinesiske	 marked,	 hvorfor	 virksomhederne	 ikke	

eksponeres	for	de	samme	transportomkostninger	og	derfor	ikke	inddrages	i	beslutningsgrundlaget.	De	

90,6%	er	dog	en	høj	svarprocent,	og	som	under	price,	kan	man	udlede	at	transportomkostninger	er	i	

tæt	 tilknytning	 til	 sourcing	 transaktionen,	 hvilket	 også	 fremgår	 under	 transaction	 costs	 i	 Ellram’s	

(1993)	 inddeling	 af	 total	 cost	 of	 ownership.	 Det	 antages,	 at	 transportomkostningerne	 er	 relative	

ukomplicerede	 at	 tilgå,	 da	 det	 blot	 påkræver	 viden	 om	 f.eks.	 volume	 eller	 vægt	 alt	 afhængigt	 af	

transportform.	 Det	 understøttes	 gennem	 interviewet	 med	 case	 virksomhed	 B,	 hvor	 respondenten	

udtaler:	

	
Case	Virksomhed	B	
”fragt...altså	 hvor	 meget	 fylder	 den,	 så	 kan	 vi	 regne	 ud	 hvor	 meget	 vi	 kan	 hav	 i	 en	 40	 fods	
container.”						

 

Hermed	 fremgår	 det,	 at	 virksomhed	 B	 blot	 skal	 kende	 volumen	 på	 det	 sourcede	 eller	 outsourcede	

produkt,	 for	 at	 beregne	 omkostningerne	 ved	 transport.	 Derfor	 antages	 det,	 at	 være	 relativt	

ukompliceret	at	beregne.		
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Cost	of	insurance	er	repræsenteret	med	43,8%	og	udgør	14	ud	af	de	32	virksomheder.	Cost	of	insurance	

kan	 ses	 i	 forlængelse	 af	 selve	 transportomkostningerne,	 og	 har	 igen	 tæt	 tilknytning	 til	 sourcing	

transaktionen.	 Det	 defineres	 igen,	 som	 at	 høre	 under	 transaction	 cost.	 Det	 er	 dog	 samtidig	

bemærkelsesværdigt,	at	blot	14	af	virksomhederne	 inkluderer	 forsikringsomkostninger	set	 i	 forhold	

til	 de	 29,	 der	 inkluderede	 transportomkostninger.	 Det	 kan	 være	 et	 udtryk	 for,	 hvilken	

leveringsbetingelse	der	er	aftalt	med	den	enkelte	leverandør,	som	herigennem	kan	være	afgørende	for	

hvem	 der	 bærer	 omkostningerne	 til	 forsikring	 under	 transport.	 Det	 understøttes	 i	 Platts	 og	 Song’s	

(2010)	 undersøgelse,	 hvor	 det	 understreges	 at	 leveringsbetingelsen	 påvirker	 transport‐

omkostningerne	forbundet	med	forsikring.			

	

Extra	cost	of	 inspecting	goods	sourced	 from	China,	 som	skal	 forstås	på	den	måde,	at	det	omfatter	det	

udstyr	der	påkræves	 i	 forbindelse	med	 logikstikomkostninger,	er	 repræsenteret	med	40,6%,	hvilket	

udgør	13	af	de	32	virksomheder.	Som	redegjort	for	i	foregående	kapitel	under	afsnittet	3.2.4	”sourcing	

i	en	kinesisk	kontekst”	kan	kvalitet	skabe	udfordringer	i	Kina.	Ved	en	krydstabulering	af	Extra	cost	of	

inspecting	goods	sourced	set	i	forhold	til	hvor	mange	års	erfaring	virksomheden	har	i	Kina,	ses	det	at	9	

af	de	13	virksomheder,	 som	 inddrager	 ekstra	omkostninger	 til	 inspektion	 i	 forbindelse	med	 logistic	

costs,	har	mere	end	10	års	erfaring.		

 

Tabel	10:	Krydstabulering	–	Years	of	experience	in	China	/	extra	costs	of	inspecting	goods	sourced	from	
China.	Kilde:	Egen	tilvirkning	
	

		
	Years	of	experience		with	

Sourcing/outsourcing	in	China?	 	
Answer	Options	 >	10	years	 Response	Count
Extra	cost	of	inspecting	goods	sourced	from	
China	

9	 13	

 

Det	kan	til	en	vis	grad	antages,	at	virksomheder	med	længerevarende	erfaring	i	Kina,	er	bekendt	med	

mulige	 udfordringer	 i	 forbindelse	 med	 kvalitet,	 hvorfor	 denne	 omkostning	 inddrages	 i	

beslutningsgrundlaget.		

 

Disposal	 cost	 of	 handling	 special	 packaging,	 when	 sourcing	 from	 China	 udgør	 9	 ud	 af	 de	 32	

virksomheder,	hvilket	svarer	til	28,1%.	Omkostningen	er	tæt	forbundet	til	selv	sourcing	transaktionen	

og	 høre	 under	 transaction	 cost,	 hvilket	 delvist	 kan	 forklare	 den	 relative	 høje	 repræsentation	 i	

undersøgelser.	Hermed	forstået	at	det	er	en	omkostning,	der	ikke	er	vanskelig	at	tilgå,	og	derfor	relativ	

ukompliceret	at	beregne	og	inddrage	i	beslutningsgrundlaget.		
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Loss	of	sales	due	to	late	delivery	er	repræsenteret	med	21,9%	og	cost	of	holding	and	administrative	costs	

due	to	unexpected	early	delivery	udgør	12,5%.	Omkostninger	forbundet	med	forsinket	levering	er	ikke	

direkte	 tilknyttet	 selve	 sourcing	 aktiviteten	 og	 betragtes	 som	 post‐transaktion	 costs.	

Repræsentationenpå	21,9%	kan	skyldes	en	længere	leveringstid	fra	Kina,	hvorfor	man	tager	forbehold	

for	omkostningen	i	beslutningsgrundlaget.	Cost	of	holding	and	administrative	costs	due	to	unexpected	

early	delivery	er	tættere	forbundet	med	sourcing	aktiviteten,	og	defineres	som	en	transaction	cost.	Det	

kan	være	et	udtryk	 for,	 at	virksomheder	der	sourcer	og	outsourcer	 i	Kina,	har	sværere	ved	at	 styre	

leveringer	fra	Kina	grundet	længere	leveringstid	og	fysiske	afstand.		

	

Loss	 from	 production	 line	 downtime	 inddrages	 af	 blot	 2	 virksomheder.	 Her	 er	 der	 tale	 om	 en	

omkostningskategori	 der	 må	 betragtes	 at	 høre	 ind	 under	 post‐transaction	 costs.	 	 Kategoriens	 lave	

repræsentation	 kan	 være	 en	 kombination	 af,	 at	 det	 er	 betinget	 af	 at	 respondentvirksomheden	 skal	

have	egen	produktion	samt	at	post‐transaction	costs	ofte	bliver	overset	(Ellram,	1993).		

	

Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet,	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier	 i	 forhold	 til	 afholdte	 omkostninger,	 vægtes	 logistic	 costs	 til	 at	 have	 et	

gennemsnit	på	2,53,	hvor	det	højeste	er	4.	Dette	er	den	anden	højeste	scorer	og	er	måske	et	udtryk	for,	

at	det	er	en	omkostning,	der	er	relativ	ukompliceret	at	beregne,	da	transportation	costs	hører	under	

transaction	cost	og	antages	at	have	en	tæt	tilknytning	til	sourcing	transaktionen.		

5.1.4 Inventory costs 

Omkostningen	 inventory	 costs	 er	 næste	 kategori,	 der	 figurerer	 i	 spørgeskemaet,	 og	 som	 ved	 de	 to	

forrige	kategorier	defineres	inventory	costs	til	at	høre	under	on‐going	costs	(Platts	&	Song,	2010).	

	

I	 tabel	11	ses	resultatet	af	 inventory	costs	og	hvordan	kategorierne	er	defineret	 i	 forhold	transaction	

process	costs.	Ud	af	de	212	udsendte	spørgeskemaer	er	der	modtaget	30	besvarelser	under	inventory	

costs,	hvoraf	hele	13	virksomheder	eller	43,3%	har	besvaret	none/not	relevant.	Kategorien	er	betinget	

af,	 at	 virksomheden	er	 lagerførende,	men	at	43,3%	har	besvaret	none/not	 relevant	 er	 en	 relativ	høj	

andel	 i	 forhold	 til	 modtaget	 besvarelser.	 	 Set	 i	 sammenhæng	 med	 at	 21,9%	 af	 virksomhederne	

inddrager	loss	of	sales	due	to	late	delivery	i	deres	beslutningsgrundlag,	kunne	man	være	tilbøjelig	til	at	

tro,	at	virksomhederne	ville	tage	forbehold	for	dette	ved	et	større	sikkerhedslager	og	hermed	reducere	

risikoen	 for	 tabt	 salg.	 Spørgeskemaundersøgelsen	 og	 efterfølgende	 kvalitative	 interview	 skaber	 dog	

ikke	klarhed	omkring	dette.		
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Tabel	11:	Inventory	costs	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	

Response	Percent	 Response	Count	

Extra	warehouse	costs	(e.g.	rent,	heat,	
light	etc.)	

Transaction 36,7%	 11	

Cost	of	obsolescence	 Post‐transaction 20,0%	 6	

Capital	cost	of	increasing	inventory	 Transaction 30,0%	 9	

None/not	relevant	 43,3%	 13	

Other	(please	specify)	 0	

answered	question 	 30
skipped	question 	 9

 

Extra	warehouse	costs	er	den	omkostningskategori,	der	er	repræsenteret	 flest	gange	under	 inventory	

costs	med	36,7%,	hvilket	 svarer	 til	11	af	de	30	virksomheder.	Capital	cost	of	 increasing	 inventory	 er	

repræsenteret	med	30,3%,	som	udgør	9	ud	af	de	30	virksomheder.	Begge	kategorier	defineres	 til	at	

høre	under	 transaction	costs.	De	2	omkostningskategorier	hænger	sammen,	 forstået	på	den	måde	at	

hvis	 øget	 kapitalomkostninger	 til	 lager	 inddrages	 må	 det	 antages,	 at	 det	 kræver	 yderligere	

lageromkostninger	 i	 form	 af	 husleje,	 varme	 og	 strøm.	 Derfor	 giver	 det	 god	 mening,	 at	

omkostningskategorierne	 stemmer	 overens.	 At	 ikke	 flere	 virksomheder	 inddrager	 det	 i	

beslutningsgrundlaget,	 kan	 som	 tidligere	 beskrevet	 delvist	 skyldes,	 at	 virksomhederne	 ikke	 er	

lagerførende.	Hertil	 skal	 tilføjes,	 at	 selvom	virksomhederne	 er	 lagerførende,	 kan	 det	 forekomme,	 at	

virksomhederne	ikke	inddrager	Capital	cost	of	increasing	inventory.	Det	fremgår	således	af	interviewet	

med	case	virksomhed	B,	hvor	respondenten	bedes	besvarer,	om	der	beregnes	større	sikkerhedslager	

efter	virksomheden	er	begyndt	at	source	i	Kina	

	

Case	virksomhed	B	
”Nej,	det	 ligger	 lidt	på	rygraden.	Der	har	selvfølgelig	været	en	enorm	fald	efter	krisen,	men	det	
kan	vi	godt	se	vender	nu.”		

 

Af	udtalelsen	fremgår	det,	at	case	virksomhed	B	benytter	sin	mangeårige	erfaring	til	at	planlægge	sig	

ud	af	behovet	for	sikkerhedslagre,	og	hermed	ikke	inddrager	det	i	deres	beslutningsgrundlag.	Desuden	

udtaler	 respondenten	 i	 case	 virksomhed	 A,	 som	 netop	 er	 lagerførende	 i	 forbindelse	 med	 øget	

kapitalomkostninger:		

	
Case	virksomhed	A	
”Nej,	de	har	været	så	små….herre	gud	hvor	meget	koster	det	at	have	en	kassekredit.	Nej,	det	har	
ikke	rigtig	betydet	noget.”	
 



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 54

Forklaringen	kan	være,	at	værdien	anses	for	at	være	ubetydelig,	hvorfor	case	virksomhed	A,	fravælger	

at	inddrager	kapitalomkostningerne.	Det	må	dog	antages,	at	ikke	alle	virksomheder	sourcer	produkter	

af	meget	lav	værdi.	Der	kan	derfor	være	et	behov	for	at	inddrage	kapitalomkostningerne,	såfremt	de	

ikke	er	i	stand	til	at	planlægge	sig	ud	af	det,	som	tilfælde	i	case	virksomhed	B.		

	

Cost	of	obsolescence	udgør	 20%,	 hvilket	 svarer	 til	 6	 virksomheder	 ud	 af	 30.	 Det	 er	 en	 lille	 andel	 af	

respondentvirksomhederne,	og	som	igen	er	betinget	af,	at	virksomheden	er	lagerførende.	Kategorien	

defineres	 til	 at	 høre	 under	 post‐transaction	 costs,	 da	 virksomhederne	 bliver	 eksponeret	 for	

omkostningskategorien	efter	sourcing	transaktionen.	Undersøgelsen	skaber	ikke	klarhed	over,	hvorfor	

der	ikke	er	flere	virksomheder,	der	inddrager	denne	omkostningskategori.	Hertil	er	det	interessant	at	

tilføje,	at	der	i	Platts	og	Song	(2010)	undersøgelse	var	meget	få	af	de	undersøgte	virksomhederne	der,	

blev	eksponeret	for	cost	of	obsolescence,	hvilket	derfor	stemmer	overens	med	resultatet	af	projektets	

undersøgelse.	Samtidig	viste	undersøgelsen,	at	en	af	de	undersøgte	virksomheder	oplevede	et	tab	på	

hele	23,8%	af	de	totale	omkostninger	grundet	cost	of	obsolescence	(Platts	&	Song,	2010).	Det	giver	en	

indikation	 om	 omkostningskategoriens	 betydning,	 til	 trods	 for	 den	 ikke	 inddrages	 af	 mange	

virksomheder	i	beslutningsgrundlaget.	

	

Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier,	vægtes	inventory	costs	til	at	have	et	gennemsnit	på	2,21,	hvor	det	højeste	er	4.	

Scoren	 på	 2,21	 er	 en	 middelscorer,	 og	 kan	 være	 udtryk	 for,	 at	 kategorien	 er	 betinget	 af	 at	

virksomheden	skal	være	lagerførende.			

5.1.5 Supplier management costs 

Supplier	management	 costs	 er	 den	 næste	 omkostningskategori	 der	 figurerer	 i	 spørgeskemaet,	 som	

Platts	og	Song	(2010)	også	kategoriserer	under	on‐going	costs.		

	

I	tabel	12	fremgår	resultat	af	supplier	management	cost	og	hvordan	kategorierne	defineres	i	forhold	til	

transaction	 process	 cost.	 Ud	 af	 de	 212	 udsendte	 spørgeskemaer,	 er	 der	 modtaget	 32	 besvarelser	 i	

forbindelse	med	supplier	management	costs.	Heraf	har	10	virksomheder	besvaret	none/not	relevant.		
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Tabel	12:	Supplier	management	cost	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	 Transaction	
Process	Cost	

Response	Percent	 Response	Count	

Ongoing	travel	costs	(transport,	hotel	and	
food	etc.)	

Transaction 43,8%	 14	

Cost	of	technical	support	to	supplier	 Transaction 34,4%	 11	
Cost	of	performance	review,	meetings	and	
renegotiations	

Transaction
31,3%	 10	

Cost	of	telephone	calls,	faxes	or	video	
conference	with	supplier	

Transaction
9,4%	 3	

Cost	of	litigation	with	supplier	 Transaction 3,1%	 1	
Cost	resulting	from	cultural	and	language	
differences	(e.g.	translator,	gifts,	etc.)	

Transaction
3,1%	 1	

Loss	of	savings	due	to	purchase	of	smaller	order	
qty.	from	previous	supplier	

Post‐transaction 25,0%	 8	

None/not	relevant	 31,3%	 10	
Other	(please	specify)	 																				 1	

answered	question 	 32
skipped	question 	 7

 

Den	 omkostningskategori	 som	under	 supplier	management	 costs	 inddrages	 af	 flest	 virksomheder	 er	

ongoing	 travel	 costs.	 Det	 er	 en	 omkostning,	 der	 antages	 at	 have	 tæt	 tilknytning	 til	 sourcing	

transaktionen,	 og	 hører	 derfor	 under	 transaction	 costs.	Det	 kan	 derfor	 forklare,	 hvorfor	 det	 er	 den	

omkostning,	der	er	repræsenteret	 flest	gange	 i	undersøgelsen.	Undersøgelsen	viser,	at	der	er	43,8%	

som	 inddrager	ongoing	 travel	 cost,	hvilket	 svarer	 til	 14	ud	 af	 de	 32	 virksomheder.	Under	 interview	

med	 case	 virksomhed	 C,	 nævner	 respondenten	 dog,	 at	 rejseomkostninger	 er	 svære,	 at	 tage	 i	

betragtning	 i	 forhold	 til	 det	 enkelte	 projekt,	 hvorimod	 hvis	 det	 er	 en	 ny	 leverandør	 er	 det	mindre	

kompliceret	at	inddrage:		

	
Case	virksomhed	C	
”…om	vi	bruger	pengene	på	at	rejse	ud	til	den	leverandør	eller	den	leverandør	kan	være	svært	at	
tildele	det	enkelte	projekt.	Hvis	det	er	en	ny	 leverandør	kan	der	 selvfølgelig	komme	en	budget	
belastning”	

	

Hermed	fremgår	det,	at	til	trods	for	at	ongoing	travel	costs	kan	betragtes	at	være	i	tæt	tilknytning	til	

sourcing	 transaktionen	 og	 derfor	mere	 ubredt	 iflg.	 Ellram	 (1993),	 vidner	 respondentens	 udtalelse	 i	

case	virksomhed	C’s	om,	at	det	samtidig	er	svært,	at	tildele	det	til	det	enkelte	projekt	eller	produkt.		

	

Cost	 of	 technical	 support	 to	 supplier	 udgør	 34,4%,	 hvilket	 omfatter	 11	 af	 de	 32	 virksomheder	 og	

defineres	til	at	høre	under	transaction	cost.	Omkostningskategorien	kan	tilmed	antages	at	være	afledt	

af	produktets	kompleksitet.	De	11	virksomheder	der	inddrager	dette	i	deres	beslutningsgrundlag	kan	

ses	i	sammenhæng	med	product	development	costs	som	nævnt	under	set‐up	costs,	hvilket	udgør	45,5%.	
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Der	kan	antages,	at	der	er	en	korrelation	mellem	de	to	observationer,	hvilket	giver	mening,	da	support	

til	leverandører	kan	betragtes	som	en	del	af	udviklingsomkostningerne.		

	

Cost	of	performance	review,	meetings	and	renegotiations	inddrages	af	10	ud	af	de	32	virksomheder,	og	

defineres	 til	 at	 høre	 under	 transaction	 costs.	 Ellram	 (1993)	 relaterer	 follow‐up	 and	 correction	 til	 at	

høre	under	transaction	costs,	hvorfor	cost	of	performance	review,	meetings	and	renegotiations	skal	ses	i	

forhold	 til	 transaction	 cost.	 Kategorien	 kan	 tilmed	 ses	 i	 sammenhæng	 med	 det	 enkelte	

leverandørforhold,	og	hvor	lang	tid	virksomheden	har	været	aktiv	i	Kina.	Under	interviewet	med	case	

virksomhed	A	understreger	respondenten,	at	de	hovedsageligt	anvender	de	samme	10	leverandører,	

hvorfor	 omkostningerne	 til	 performance	 review,	meetings	 and	 renegotiations	 ikke	 er	 betydelig,	 og	

derfor	 ikke	 inddrages	 i	 beslutningsgrundlaget.	 Det	 samme	gør	 sig	 gældende	 for	 case	 virksomhed	B,	

som	 har	 indgået	 i	 joint	 venture	 med	 en	 fast	 leverandør.	 Begge	 virksomheder	 tager	 dog	 ud,	 og	

vedligeholder	relationerne	et	par	gange	om	året,	hvilket	mere	falder	ind	under	ongoing	travel	costs.		

	

Loss	of	savings	due	to	purchase	of	smaller	order	qty.	from	previous	supplier	inddrages	af	8	virksomheder	

ud	af	de	32,	hvilket	udgør	25%	af	besvarelserne.	Kategorien	defineres	til	at	være	en	post‐transaction	

cost.	Omkostninger	forbundet	med	tab	grundet	mindre	ordrer	kvantiteter	hos	tidligere	leverandører,	

må	 antages	 at	 være	 relativt	 nemt	 at	 tilgå,	 da	 det	 er	målbart	 og	 afledt	 af,	 at	man	 fravælger	 tidligere	

leverandør.	Det	er	dog	betinget	af,	at	virksomheden	stadig	har	aktivitet	hos	den	tidligere	leverandør,	

hvilket	 kan	 forklare,	 at	 ikke	 alle	 virksomheder	 inddrager	 netop	 denne	 omkostning	 i	

beslutningsgrundlaget.				

	

Cost	of	 telephone	calls,	 faxes	or	video	conference	with	 supplier,	cost	of	 litigation	with	 supplier	og	 cost	

resulting	from	cultural	and	language	differences	ligger	mellem	9,4%	‐	3,1%,	hvilket	svarer	til	3	–	1	ud	af	

de	32	virksomheder.	Disse	defineres	til	at	høre	under	transaction	cost,	da	det	er	omkostninger	der	skal	

ses	i	sammenhæng	med	forberedelse	og	placering	af	ordrer,	hvilket	Ellram	(1993)	definere	til	at	høre	

under	 transaction	 costs.	 Omkostninger	 i	 forbindelse	 med	 telefonopkald	 og	 andre	

kommunikationsmidler	må	dog	antages	ikke	at	være	af	betydelig	værdi,	hvilke	kan	forklare,	at	det	ikke	

bliver	 inddraget	 af	 flere	 virksomheder	 i	 beslutningsgrundlaget.	 De	 2	 øvrige	 omkostningskategorier	

udgør	en	så	lille	andel,	at	man	ud	af	undersøgelsen	ikke	kan	udlede	noget	konkret.		

	

	Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet,	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om,	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier	 i	 forhold	 til	 afholdte	 omkostninger,	 vægtes	 supplier	management	 costs	 til	 at	

have	et	gennemsnit	på	1,91,	hvor	det	højeste	er	4.	Scoren	på	1,91	er	den	laveste	i	undersøgelsen,	og	
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kan	være	et	udtryk	for	at	omkostningerne	ganske	enkelt	ikke	er	af	særlig	høj	værdi,	hvilket	stemmer	

overens	med	Platts	og	Song’s	(2010)	undersøgelse.		

5.1.6 Quality management costs 

Næste	 omkostningskategori	 er	 quality	 management	 costs,	 som	 i	 de	 foregående	 kategorier	 også	

defineres	 som	 on‐going	 costs	 af	 Platts	 og	 Song	 (2010).	 I	 tabel	 13	 fremgår	 resultat	 af	 quality	

management	costs,	 og	hvordan	kategorierne	defineres	 i	 forhold	 til	 transaction	process	cost.	Ud	af	de	

212	udsendte	spørgeskemaer	er	der	modtaget	32	besvarelser	 i	 forbindelse	med	quality	management	

costs.	Heraf	har	6	virksomheder	besvaret	med	underkategorien	none/not	relevant.	

	
Tabel	13:	Quality	management	costs	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	 Response	Percent	 Response	Count	

Cost	of	quality	inspection	
(onsite/online	inspection	of	
productions)	

Transaction
62,5%	 20	

Cost	of	returning	goods	 Transaction 43,8% 14	
Cost	of	reworking	goods	 Post‐transaction 31,3% 10	
Cost	of	disposal	goods	 Post‐transaction 31,3% 10	
Scrap‐costs	 Post‐transaction 28,1% 9	
Loss	from	production	downtime	 Post‐transaction 6,3% 2	
Cost	of	staff's	time	analyzing	quality	
problems,	re‐arranging	schedule	or	
asking	for	supplier	compensation	

Transaction
34,4%	 11	

Cost	of	handling	warranty	and	customer	
complaints	due	to	poor	quality	

Post‐transaction
25,0%	 8	

Loss	of	sale	due	to	poor	quality	 Post‐transaction 40,6% 13	
Impact	of	"made	in	China"	on	customers	 Post‐transaction 18,8% 6	
None/not	relevant	 18,8% 6	
Other	(please	specify)	 1	

answered	question 	 32
skipped	question 	 7

	

Af	resultatet	ses	det,	at	cost	of	quality	inspection	inddrages	af	62,5%	af	virksomhederne.	Ellram	(1993)	

definerer	 inspection	 til	at	høre	under	transaction	costs,	hvorfor	cost	of	quality	 inspection	hører	under	

transaction	 costs.	 Kvaliteten	 er	 som	 tidligere	 nævnt,	 en	 faktor,	 der	 kan	 skabe	 udfordringer	 under	

sourcing	 i	 Kina.	 Resultatet	 hænger	 godt	 sammen	 med	 betragtningen	 under	 logistic	 costs,	 hvor	 det	

fremgår,	at	virksomhedens	erfaring	kan	kædes	sammen	med	inddragelse	af	omkostninger	til	udstyr	i	

forbindelse	med	inspektioner.	Kategorierne	er	delvist	overlappende,	og	man	kunne	have	valgt	kun	at	

inkludere	kategorien	under	quality	management	costs.	
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Herefter	 følger	 cost	 of	 returning	 goods	 med	 43,8%,	 hvilket	 udgør	 14	 ud	 af	 de	 32	 virksomheder.	

Kategorien	 indgår	 under	 transaction	 costs	 i	 Ellram’s	 (1993)	 inddeling	 af	 total	 cost	 of	 ownership,	

hvorfor	 argumentet	 med	 at	 transaction	 costs	 er	 mere	 udbredt,	 kan	 forklare	 hvorfor	 mange	

virksomheder	inddrager	det	i	deres	beslutningsgrundlag.		

	

Loss	 of	 sale	 due	 to	 poor	 quality	 er	 repræsenteret	 med	 40,6%	 i	 besvarelserne,	 som	 udgør	 13	 af	 32	

virksomhederne.	 Denne	 omkostningskategori	 relaterer	 til	 post‐transaction	 costs,	 da	 det	 er	 en	

omkostning,	der	forefindes	efter	sourcing	transaktionen	har	fundet	sted.	Ellram	(1993)	fremhæver	at	

post‐transaction	 costs	 har	 en	 tendens	 til	 at	 blive	 overset,	 men	 til	 trods	 for	 det	 inddrages	

omkostningskategorien	altså	af	13	virksomheder	i	undersøgelsen.		

	

Cost	 of	 staff's	 time	 analyzing	 quality	 problems,	 re‐arranging	 schedule	 or	 asking	 for	 supplier	

compensation	er	angivet	med	en	svarprocent	på	34,4%,	hvilket	omfatter	11	ud	af	de	32	virksomheder.	

Kategorien	defineres	til	at	høre	under	transaction	cost,	der	skal	ses	lidt	i	forlængelse	af	inspection,	som	

redegjort	for	tidligere.	Om	den	omkostningskategorien	adskiller	sig	eller	relaterer	specielt	til	kinesiske	

leverandører,	er	vanskeligt	at	udlede	af	undersøgelsen.	Dog	nævnes	det	i	de	kvalitative	interviews,	at	

kinesernes	 tilgang	 kan	 være	 kortsigtet.	 Således	 nævner	 respondenten	 i	 case	 virksomhed	 A	 i	

forbindelse	med	kvalitetsproblemer:		

	
Case	virksomhed	A	
”de	tænker	mere	kortsigtet	og	på	den	enkelte	ordre.	For	dem	skal	de	bare	tjene	nogle	penge.	De	
er	ligeglade	med	hvad	de	laver	bare	der	er	nogle	penge	i	det.	De	mangler	forståelse	for	mange	ting	
derude….men	det	kommer	selvfølgelig	på	et	tidspunkt.”	

	

At	 kineserne	har	 en	 kortsigtet	 tilgang	 kan	påvirker	muligheden	 for	 at	 få	 kompensation,	 hvilket	 kan	

resultere	i	at	flere	virksomheder	vælger	at	inddrage	kategorien	i	deres	beslutningsgrundlag.		

	

Cost	of	reworking	goods	og	cost	of	disposal	goods	er	begge	repræsenteret	med	31,3%,	hvilket	svarer	til	

10	af	de	32	virksomheder	og	scrap‐costs	udgør	28,1%	af	svarerne,	hvilket	er	svarer	til	9	ud	af	de	32	

virksomheder.	Her	er	der	tale	om	omkostninger,	der	 forefindes	efter	sourcing	aktiviteten	har	 fundet	

sted.	Således	hører	de	ind	under	post‐transaction	costs,	hvilket	som	nævnt	tidligere	har	en	tendens	til	

at	 blive	 overset	 og	 dermed	 ikke	 inddrages	 i	 beslutningsgrundlaget.	 	 Under	 interviewet	 med	 case	

virksomhed	B	understreges	det,	 at	man	 tager	højde	 for	det	 i	 deres	 kontrakter	med	 leverandørerne.	

Således	svarer	respondenten:		
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Case	virksomhed	B	
”Nej,	 det	 gør	 vi	 faktisk	 ikke	 grundet	 de	 kontrakter	 vi	 har	 lavet	 med	 vore	 leverandører.	 Vi	
underskriver	 nogle	 kvalitetsaftaler	 sammen,	 og	 hvis	 det	 afviger	 fra	 dem,	 så	 stopper	 vi	 og	
kontakter	vi	vores	leverandører	eller	agenter.	Vi	fortæller	dem	vi	har	fundet	de	og	de	fejl,	og	hvad	
de	har	tænkt	sig	at	gøre	ved	det.	Har	de	tænkt	sig	at	sende	nogle	folk	herop	og	lade	dem	sortere	
resten	igennem	eller	om	de	vil	have	det	hele	retur	eller	hvad	de	vil.	Men	iht.	vores	kontrakt	så	har	
de	14	dage	til	at	erstatte	produkterne.”	

 

Hermed	kan	udledes,	at	der	 tages	 forbehold	 for	at	blive	eksponeret	 for	disse	omkostninger,	hvorfor	

det	ikke	er	nødvendigt	at	inddrage	det	i	beslutningsgrundlaget.		

	

Impact	of	 "made	 in	China"	on	customers	og	 loss	 for	production	downtime	er	hhv.	 repræsenteret	med	

18,8%	og	6,3%,	hvilket	udgør	6	og	2	ud	af	de	32	virksomheder.	Begge	kategorier	defineres	som	post‐

transaction	 costs,	 da	 omkostninger	 forekommer	 efter	 sourcing	 transaktionen	 har	 fundet	 sted.	

Undersøgelsen	 skaber	 ikke	 klarhed	 omkring	 impact	 of	 of	 "made	 in	 China"	 on	 customers,	 men 

eksempelvis	 kan	 mærkevarer	 blive	 eksponeret	 for	 en	 omkostning	 qua	 en	 devaluering	 af	

”brandværdien”,	når	produktet	mærkes	med	”made	in	China”.	Loss	for	production	downtime	er	betinget	

af,	at	virksomheden	skal	have	egen	produktion,	hvilket	kan	forklare	den	lave	svarprocent.			

	

Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet,	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier,	vægtes	quality	management	costs	til	at	have	et	gennemsnit	på	2,44,	hvor	det	

højeste	 er	 4.	 Scoren	 er	 den	 tredje	 højeste	 i	 undersøgelsen,	 hvor	 cost	 of	 quality	 inspection	med	 en	

repræsentation	 med	 62,5%	 er	 en	 relativ	 høj	 repræsentation.	 Det	 stemmer	 overens	 med	 Platts	 og	

Song’s	(2010)	undersøgelse,	hvilket	kan	forklare	den	relative	høje	vægtning.		

	

5.1.7 Administration costs 

Omkostningskategorien	 administration	 costs	 er	 næste	 kategori,	 som	 i	 de	 foregående	 afsnit	 også	

defineres	som	on‐going	costs	af	Platts	og	Song	(2010).	

	

I	 tabel	 14	 fremgår	 resultat	 af	 administration	 costs	 og	 hvordan	 kategorierne	 defineres	 i	 forhold	 til	

transaction	 process	 cost.	 Ud	 af	 de	 212	 udsendte	 spørgeskemaer,	 er	 der	 modtaget	 30	 besvarelser	 i	

forbindelse	 med	 administration	 costs.	 Hele	 18	 virksomheder	 har	 besvaret	 med	 underkategorien	

none/not	relevant,	hvilket	udgør	60%	af	virksomhederne.	Det	er	en	relativ	høj	svarprocent	og	indikere,	

at	omkostningskategorien	ikke	vægtes	særlig	højt	i	forbindelse	med	beslutningen,	når	der	sources	og	

outsources	i	Kina.		

 
	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 60

Tabel	14:	Administration	costs	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Answer	Options	
Transaction	
Process	Cost	

Response	Percent	 Response	Count	

Extra	cost	as	a	result	of	forecasting	and	
order	processing,	when	outsourcing	
/sourcing	from	China	

Transaction
20,0%	 6	

Cost	of	extra	working	time	of	staff	dealing	
with	the	billing	process,	when	
outsourcing/sourcing	from	China	

Transaction
16,7%	 5	

Bank	charges	associated	with	transferring	
money	to	China	

Transaction 13,3%	 4	

None/not	relevant	 60,0%	 18	
Other	(please	specify)	 2	

answered	question 	 30
skipped	question 	 9

	

Til	trods	for	at	undersøgelsen	viser,	at	en	overvægt	af	virksomhederne	ikke	inddrager	administration	

costs,	 fremgår	 det	 at	 extra	 cost	 as	 a	 result	 of	 forecasting	 and	 order	 processing,	 when	

outsourcing/sourcing	from	China	og	Cost	of	extra	working	time	of	staff	dealing	with	the	billing	process,	

when	outsourcing/sourcing	from	China	er	de	kategorier,	der	er	repræsenteret	flest	gange	med	20%	og	

16,7%.	Det	svarer	til	6	og	5	ud	af	de	30	virksomheder.	Begge	kategorier	defineres	som	at	høre	under	

transaction	 cost.	 Det	 er	 vanskeligt,	 at	 konkludere	 noget	 konkret	 ud	 af	 den	 lave	 svarprocent,	 men	

grundet	eksempelvis	kulturelle	udfordringer,	som	der	finder	sted	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina,	

kan	det	være	med	til	at	komplicere	processen	med	planlægning,	ordreplacering	og	fakturering.	Det	er 

som	 sagt	 vanskeligt,	 at	 udlede	 af	 undersøgelsen,	 men	 kan	 forklare	 hvorfor	 nogle	 virksomheder	

inddrager	disse	omkostninger.				

	

Bank	charges	associated	with	transferring	money	to	China	er	blot	angivet	i	13,3%	af	svarerne,	hvilket	

svarer	 til	 4	 ud	 af	 de	 30	 virksomheder.	 Omkostningskategorien	 relaterer	 til	 transaction	 costs	under	

billing/payment	 (Ellram,	 1993).	 Omkostningskategorien	 er	 tæt	 forbundet	 med	 sourcing	 aktiviteten,	

hvorfor	 Ellram	 (1993)	 fremhæver	 at	 det	 er	 en	 omkostning,	 der	 er	 mere	 udbredt	 og	 mindre	

kompliceret	 at	 beregne.	 Der	 er	 dog	 blot	 4	 virksomheder	 i	 undersøgelsen,	 der	 inddrager	

omkostningerne	i	deres	beslutningsgrundlag.		

	

Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet,	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 og	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier,	vægtes	administration	costs	til	at	have	et	gennemsnit	på	2,	hvor	det	højeste	er	

4.		Det	er	vanskeligt	at	udlede	noget	konkret	af	denne	observation	i	undersøgelsen.	Dog	har	hele	18	af	

respondenterne	 svaret	 none/not	 relavant	 forbindelse	 med	 administration	 costs,	 hvilket	 indikere	 at	
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denne	omkostningskategori	ikke	lader	til,	at	være	af	betydning	i	forbindelse	sourcing	og	outsourcing	i	

Kina.		

5.1.8 Costs related to the environment in China 

Den	 sidste	 omkostningskategori,	 som	 indgår	 i	 undersøgelsen	 er	 cost	 related	 to	 the	 environment	 in	

China.	Som	i	de	foregående	kategorier	defineres	denne	af	Platts	og	Song	(2010),	som	on‐going	costs.	

	

	I	tabel	15	ses	resultatet	af	cost	related	to	the	environment	in	China	og	hvordan	kategorierne	defineres	i	

forhold	 til	 transaction	 process	 cost.	 Ud	 af	 de	 212	 udsendte	 spørgeskemaer,	 er	 der	 modtaget	 31	

besvarelser	 i	 forbindelse	med	 cost	 related	 to	 the	 environment	 in	 China.	Heraf	 har	 22	 virksomheder	

valgt	 at	 svare	 none/not	 relevant,	 hvilket	 udgør	 71%	 af	 virksomhederne.	 Det	 er	 en	 meget	 høj	

svarprocent	 set	 i	 forhold	 til	 de	 andre	 omkostningskategorier,	 og	 sender	 et	 signal	 om	 disse	

omkostninger,	er	omkostninger	som	i	ringe	grad	inddrages	i	beslutningsgrundlaget.	

 
Tabel	15:	Cost	related	to	the	environment	in	China	–	Sourcing/outsourcing	in	China	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	

Answer Options 
Transaction 
Process Cost 

Response Percent Response Count 

Cost	of	dealing	with	inferior	infrastructure	
(e.g.	road,	power	supply,	internet)	

Transaction
12,9%	 4	

Cost	of	dealing	with	special	regulations	or	
corruption	from	local	government	

Transaction
9,7%	 3	

Cost	of	dealing	with	counterfeit	
products	or	IP	infringement	

Post‐transaction
16,1%	 5	

None/not	relevant	 71,0%	 22	
Other	(please	specify)	 2	

answered	question 	 31
skipped	question 	 8

 

Den	 underkategori	 der	 repræsenteret	 flest	 gange	 er	 cost	 of	 dealing	with	 counterfeit	 products	 or	 IP	

infringement,	som	inddrages	af	5	ud	af	de	31	besvarelser.	Kategorien	defineres	som	post‐transaction	

costs,	da	det	kan	antages	at	være	en	omkostninger	der	delvist	finder	sted	efter sourcing	transaktionen.	

I	 sammenhæng	med	 omkostningen	 fremhæver	 respondenten	 i	 virksomhed	 B	 en	 yderst	 interessant	

erfaring,	som	kan	måske	kan	relateres	til	forretningsmiljøet	i	Kina.	Case	virksomhed	B	har	oplevet	et	

tab	 i	 forbindelse	 med,	 at	 en	 af	 deres	 leverandører	 gik	 konkurs,	 hvilket	 fremgår	 af	 nedenstående	

udtalelse:			
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Case	virksomhed	B	
”Nu	ved	jeg	ikke	om	du	har	den	på	her,	men	vi	har	også	haft	en	af	vores	største	leverandører	som	
gik	konkurs	og	stak	af.	Det	har	nok	været	den	højeste	omkostning	vi	nogensinde	har	haft.	Han	
fjernede	alle	informationer	fra	computere	på	fabrikken.	Så	der	lukkede	de	fabrikken,	og	alle	vores	
værktøjer	og	produktioner	kørte	derinde.	Vi	måtte	ud	og	at	 ”re‐toole”	på	nogen	af	 vores	bedst	
sælgende	produkter.		De	havde	så	tilmed	solgt	vores	værktøjer	på	en	auktion	derude,	så	jeg	fandt	
nogle	af	vores	produkter	på	Canton	messen.	Det	var	selvfølgelig	et	kæmpe	problem”	

 

	

Udtalelsen	 præsenterer	 omkostningen	 ”tab	 som	 følge	 af	 leverandørkonkurs”,	 som	 ikke	 fremgår	 af	

Platts	og	Song’s	(2010)	undersøgelse,	og	vidner	om	at	omkostninger	betinget	af	at	 leverandøren	går	

konkurs,	 kan	 have	 fatale	 følger	 ikke	 blot	 i	 tabt	 produktion	 og	 udeblivelse	 af	 levering,	 men	 også	

efterfølgende	grundet	salg	kopiprodukter,	hvor	virksomhedens	oprindelige	værktøj	blev	anvendt.	At	

undersøgelsen	 ikke	 viser,	 at	 der	 er	 særlig	mange	 virksomheder,	 der	 tager	 højde	 for	 omkostninger	 i	

forbindelse	 med	 kopiprodukter,	 kan	 skyldes	 at	 det	 er	 vanskeligt	 at	 budgettere	 med	 og	 dermed	

inddrage	 i	 beslutningsgrundlaget.	 Det	 fremgå	 dog	 ikke	 direkte	 af	 undersøgelsen,	 men	 er	 en	

observation,	 som	 kunne	 være	 interessant	 at	 undersøge	 nærmere.	 Omkostninger	 forbundet	 med	

konkurs,	 hvor	 producenten	 tilbageholder	 produkter	 og	 viden	 er	 af	 betydning,	 men	 om	 det	 kan	

relateres	specifikt	til	forretningsmiljøet	i	Kina,	er	svært	at	udlede	af	undersøgelsen.		

 

Cost	of	dealing	with	inferior	infrastructure	og	cost	of	dealing	with	special	regulations	or	corruption	from	

local	government	udgør	hhv.	4	og	3	 af	de	31	virksomheder,	hvilket	 svarer	 til	12,9%	og	9,7%.	Begge	

kategorier	 defineres	 til	 at	 relatere	 til	 transaction	 cost.	 At	 meget	 få	 virksomheder	 inddrager	 cost	 of	

dealing	with	inferior	infrastructure	kan	skyldes,	at	virksomhederne	sourcer	i	områder,	som	har	en	højt	

udviklet	 infrastruktur,	 hvorfor	 der	 ikke	 er	 et	 behov	 for	 at	 inddrage	 det	 i	 beslutningsgrundlaget.	

Resultatet	stemmer	tilmed	godt	overens	med	i	Platts	og	Song’s	(2010)	undersøgelse,	hvor	det	fremgår	

at	næsten	ingen	af	de	adspurgte	virksomheder	tager	højde	for	disse	omkostninger.		

	

Jf.	 spørgsmål	 17	 i	 spørgeskemaet	 hvor	 respondenten	 bliver	 bedt	 om,	 at	 vægte	 de	 forskellige	

omkostningskategorier,	vægtes	costs	related	to	the	environment	in	China	til	at	have	et	gennemsnit	på	2,	

hvor	det	højeste	er	4.		Det	er	vanskeligt	at	udlede	noget	konkret	af	observationen	i	undersøgelsen.	Dog	

har	 hele	 22	 af	 respondenterne	 svaret	 none/not	 relavant	 forbindelse	 med	 costs	 related	 to	 the	

environment	in	China,	hvorfor	det	som	under	administration	costs	indikerer,	at	omkostningskategorien	

ikke	lader	til	at	være	af	betydning.		
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5.2 Delkonklusion ‐ Analyse del 1  

Analyse	del	1	har	haft	til	formål,	at	afdække	og	analysere,	hvilke	omkostninger	danske	virksomheder	

inddrager	i	deres	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Efter	at	have	afdækket	og	

analyseret	 hvilke	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager,	 fremgår	 det,	 at	 de	 undersøgte	

virksomheder	 tilgår	 omkostninger	 bredt,	 hvor	 erfaring,	 ressourcer	 internt	 og	 det	 sourcede	 eller	

outsourcede	produkt	kan	have	indflydelse	på	de omkostninger	der	bliver	inddraget.	

	

	I	 nedenstående	 tabel	 opsummeres,	 hvilke	 kategorier	 der	 er	 repræsenteret	med	 en	 svarprocent	 på	

over	 40%,	 hvilket	 udgør	 14	 underkategorier.	 I	 tabellen	 er	 tilmed	 indsat	 tilhørende	 definition	 af	

transaction	process	cost,	som	redegjort	for	under	total	cost	of	ownership	teorien	i	afsnit	3.3.2	(Ellram,	

1993).		

	
Tabel	16:	Kategorier	med	en	repræsentation	over	40%	
Kilde:	Egen	tilvirkning	
 

Category	 Answer	Option Response	
Percent	

Transaction	Process	Costs

Price	 Unit	price	 93,80% Transaction	cost	
Logistic	cost	 Costs	 in	 connection	 with	

transportation	
90,60% Transaction	cost	

Price	 Cost	 in	 connection	 with	 tax	 and	
import	duty	

68,80% Transaction	cost	

Set‐up	costs	 Tooling	costs	 63,60% Pre‐transaction	
cost/Transaction	cost	

Quality	management	cost	 Cost	of	quality	inspection	 62,50% Transaction	cost	

Set‐up	costs	 Cost	 of	 collecting	 information	 and	
selecting	new	suppliers		

48,50% Pre‐transaction	cost	

Set‐up	costs	 Costs	in	connection	with	factory	
audits		

48,50% Pre‐transaction	cost	

Set‐up	costs	 Product	development	cost		 45,50% Pre‐transaction	cost	
Price	 Loss	or	gain	from	currency	exchange	

rate	fluctation	
43,80% Transaction	cost	

Logistic	cost	 Cost	of	insurance	 43,80% Transaction	cost	
Supplier	management	cost	 Ongoing	travel	costs		 43,80% Transaction	cost	
Quality	management	cost	 Cost	of	returning	goods	 43,80% Transaction	cost	
Quality	management	cost	 Loss	of	sale	due	to	poor	quality	 40,60% Post‐transaction	cost
Logistic	cost	 Extra	cost	of	inspecting	goods	sourced	

from	China	

40,60% Transaction	cost	

	

Ud	af	ovenstående	tabel	kan	udledes,	at	de	omkostninger	der	er	defineret	til	at	høre	under	transaction	

costs,	 er	 omkostninger	 der	 i	 høj	 grad	 inddrages	 i	 danske	 virksomheders	 beslutningsgrundlag	 ved	

sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Transaction	costs	fremgår	9	gange	i	ovenstående	ud	af	i	alt	14	mulige.	

Af	 omkostningskategorier	 kan	 nævnes	 Unit	 price,	 costs	 in	 connection	 with	 transportation,	 cost	 in	

connection	with	tax	and	import	duty,	tooling	costs	og	cost	of	quality.	Den	høje	repræsentation	stemmer	
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godt	overens	med	Ellram’s	(1993)	artikel,	hvor	det	fremgår	at	transaction	cost	er	mere	anerkendt	og	

udbredt	 end	 pre‐transaction	 costs	 og	 post‐transaction	 costs.	 Hermed	 understøtter	 projektets	

undersøgelse	tilmed	den	betragtning,	som	også	fremgår	af	Ellram’s	(1993)	artikel,	som	fremhæver,	at	

de	 omkostninger	 der	 er	 i	 tæt	 tilknytning	 til	 selve	 transaktionen	 i	 tid	 og	 sted,	 er	 mere	 udbredt	 og	

hermed	 nemmere	 at	 inddrage	 i	 beslutningsgrundlaget.	 	 Pre‐transaktion	 costs	 er	 repræsenteret	 3	

gange.	 Det	 er	 den	 transaction	 process	 cost,	 som	 inddrages	 flest	 gange	 efter	 transaction	 costs.	 Dog	

vidner	 undersøgelsen	 om	 at	 pre‐transaction	 costs	 er	 mere	 vanskelig	 for	 danske	 virksomheder,	 at	

inddrage	i	beslutningsgrundlaget.	Ud	af	ovenstående	er	det	værd	at	bemærke,	at	post‐transaction	costs	

kun	 optræder	 én	 enkelt	 gang.	 Det	 sender	 et	 signal	 om,	 at	 post‐transaction	 costs	 er	 vanskelige,	 at	

inddrage	for	danske	virksomheder,	hvilket	også	stemmer	overens	med	Ellram’s	(1993)	artikel.		

	

I	 spørgeskemaundersøgelsen	 fremgår	 det	 tilmed,	 at	 alle	 kategorier	 er	 blevet	 inddraget	 til	 et	 vist	

niveau.	Der	 er	klart,	 som	undersøgelsen	også	viser,	 at	nogle	omkostningsgrupper	er	mere	 relevante	

end	andre,	men	der	er	 ingen	af	omkostningsgrupperne	der	har	været	 irrelevante	 for	undersøgelsen.	

Der	er	sågar	blevet	frembragt	en	ny	omkostningskategori	”tab	i	forbindelse	med	leverandørkonkurs”,	

der	 ikke	fremgik	direkte	af	Platts	og	Song’s	(2010)	undersøgelse.	Det	kan	diskuteres	om	den	ikke	er	

overlappende	med	andre	omkostningsgrupper,	men	det	er	et	interessant	resultat	af	undersøgelsen.			

	

Man	kan	derfor	konkludere	ud	af	undersøgelsen,	at	de	omkostninger	der	har	tættest	tilknytningen	til	

selve	 transaktionen,	 har	 en	 tendens	 til	 at	 blive	 inddraget	 af	 danske	 virksomheder	 i	

beslutningsgrundlaget	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	 Hermed	 er	 underspørgsmål	 2	 besvaret.	

Samtidig	er	det	interessant,	at	undersøge	nærmere,	hvad	der	kan	hindre	eller	hvilke	barriere	danske	

virksomheder	møder,	når	de	vil	inkludere	omkostninger	der	går	udover	dem	der	er	tæt	forbundet	med	

sourcing	transaktionen.	Hermed	forstået	de	totale	omkostninger,	som	omfatter	både	de	 indirekte	og	

direkte	 omkostninger	 forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing,	 og	 hvor	 der	 ikke	 blot	 fokuseres	 på	

eksempelvis	 pris,	 transport	 og	 værktøjsomkostninger.	 Dette	 vil	 analyse	 del	 2	 i	 efterfølgende	 afsnit	

forsøge,	at	redegøre	for.	
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6. ANALYSE – DEL 2 

6.1  Hvad  hindrer  danske  virksomheder  i,  at  inddrage  de  totale  omkostninger  i  deres 

beslutningsgrundlag ved sourcing og outsourcing i Kina? 

Dette	afsnit	har	til	 formål	at	analysere,	hvad	der	hindre	danske	virksomheder	i	at	 inddrage	de	totale	

omkostninger	 i	deres	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	 i	Kina.	Herunder	vil	afsnittet	

redegøre	kort	 for,	hvordan	virksomhederne	håndterer	de	 totale	omkostninger	og	herefter	diskutere	

de	hindringer	danske	virksomheder	møder,	når	de	skal	inddrage	de	totale	omkostninger.		

	

Afsnittet	 vil	 tage	udgangspunkt	 i	 den	videnskabelige	 artikel	 af	Ellram	og	Siferd	 (1998)	Total	cost	of	

ownership:	A	key	concept	 in	strategic	cost	management	decisions.	 	Artiklen	fremhæver	3	overordnede	

udfordringer	og	barrierer	ved	implementeringen	af	total	cost	of	ownership	konceptet	(Ellram	og	Siferd	

(1998).	Barriererne	er	complexity,	organizational	culture	og	proper	use	and	relavance	med	tilhørende	

underpunkter,	 som	 redegjort	 for	 tidligere	 i	 afsnit	 3.3.2	 total	 cost	 of	 ownership.	 De	 3	 overordnede	

barrierer	 vil	 danne	 rammen	 for	 analyseafsnittet,	 hvorefter	 underpunkterne	 eller	 de	 faktorer	 der	

kategoriseres	herunder,	vil	blive	inddraget	i	den	kontekst,	hvor	det	er	relevant.	Case	virksomhederne	

vil	blive	analyseret	samlet	forstået	på	den	måde,	at	virksomhedernes	erfaringer	og	udtalelser	vil	blive	

analyseret	under	hver	af	de	enkelte	barrierer.	Samtidig	vil	jeg	holde	mine	observationer	og	resultater	

op	imod	de	resultater	som	Ellram	og	Siferd	(1998)	har	opnået	gennem	deres	undersøgelser.	Dette	er	

med	henblik	på,	at	drage	eventuelle	paralleller	eller	modsætninger	og	dermed	få	en	mere	nuanceret	

forståelse	for	de	hindringer	virksomhederne	møder.			

6.1.1 Anvendelse af total cost of ownership modeller i case virksomhederne 

Inden	 analysen	 af	 hvilke	 hindringer	 case	 virksomhederne	 møder,	 vil	 der	 kort	 blive	 redegjort	 for,	

hvordan	virksomhederne	håndtere	de	totale	omkostninger	set	i	forhold	til	anvendelse	at	total	cost	of	

ownership	modeller.	 Case	 virksomhederne	A	 og	B	 anvender	 ikke	 en	 total	 cost	of	ownership	model	 i	

forbindelse	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Under	interviewet	med	case	virksomhed	A	&	B,	som	

omfatter	 den	 mindste	 og	 mellemstore	 virksomhed,	 udtaler	 respondenten	 i	 forbindelse	 med	

spørgsmålet	om	de	anvender	en	total	cost	of	ownership	model	ved	sourcing	i	Kina:		

	
Case	virksomhed	A	
”Nej,	 det	 har	 vi	 ikke.	 Det	 er	 for	 svært	 og	 bruge	 i	 forhold	 til	 hvad	 vi	 kan	 få	 ud	 af	 det.	 Vores	
virksomhed	er	i	bund	og	grund	købmandskab.	Vi	forholder	os	ikke	til	de	helt	store	teorier,	men	
derimod	lærer	vi	af	virkeligheden”		
	
Case	virksomhed	B	
”Nej	 det	 anvender	 vi	 ikke.	 Det	 giver	 for	 lidt	 værdi……jeg	 tror	 du	 skal	 op	 i	 nogle	 langt	 større	
virksomheder	før	det	giver	mening	at	anvende.”	
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Af	 interviewet	 med	 case	 virksomhed	 B,	 fremgår	 det	 dog	 at	 virksomheden	 anvender	 en	 relativ	

omfattende	 omkostningskalkule,	 som	 indeholder	 op	 til	 56	 felter,	 hvilket	 fremgår	 af	 respondentens	

udtalelse:			

 
Case	virksomhed	B	
”Jeg	 kunne	 godt	 vise	 dig	 en	 af	 vores	 kalkuler….hvor	 jeg	 tror	 der	 56	 felter	 inden	 prisen	
overhovedet	kommer	ud.	Den	bryder	det	op	 i	56	afdelinger	med	om	det	er	 i	det	ene	materiale	
eller	den	andet	og	fortoldning	og	fragt.”	

	

Omkostningskalkulen	som	case	virksomhed	B	anvender,	henviser	dog	i	høj	grad	til	materialer	anvendt	

i	produktet	samt	transport,	told	og	forsikring.	Der	er	derfor	de	omkostninger	der	er	tæt	forbundet	med	

selve	sourcing	 transaktionen,	dvs.	omkostninger	der	 relaterer	 til	 transaction	costs	 som	redegjort	 for	

under	total	costs	of	ownership	(Ellram,	1993).		

	

Case	virksomhed	C,	som	er	den	største	af	de	3	virksomheder,	arbejder	ikke	med	en	decideret	total	cost	

of	 ownership	 model	 i	 forbindelse	 med	 sourcing	 projekter.	 Dog	 arbejder	 virksomheden	 med	 en	

”business	case”	model,	som	anvendes	forskelligt	alt	afhængig	af,	hvad	der	driver	beslutningen	om	at	

source	 fra	 Kina.	 Hermed	 ment	 hvis	 produktet	 er	 for	 omkostningstungt	 at	 producere	 i	 Europa,	 vil	

”business	 casen”	 været	 drevet	 af	 et	 omkostningsfokus.	Derimod	hvis	 der	 ligger	 en	 anden	 strategisk	

årsag	 til	 grund	 for	 sourcing	 beslutningen,	 vil	 den	 være	 drevet	 af	 andre	 elementer.	 Dette	 udtrykker	

respondenten	selv	således:		

	
Case	virksomhed	C	
”Hvis	det	er	mere	på	baggrund	af	et	initiativ	pga.	den	er	for	dyr	at	lave	i	Europa	og	vi	skal	se	om	
det	kan	betale	sig	at	lave	den	i	Kina,	så	går	du	lidt	mere	ned	i	koststrukturen…for	os	er	det	nogle	
forskellige	 ”drivere”,	 der	 afgør	 hvordan	 vi	 strukturer	 en	 ”business	 case”.	 Det	 er	 klart	 at	 hvis	
beslutningen	allerede	er	taget,	så	er	der	ingen	der	er	interesseret	i	at	se	en	hel	masse	tal.”					

 

Case	 virksomhed	 C	 inkluderer	 derfor	 flere	 omkostningskategorier,	 og	 udtaler	 tilmed	 senere	 i	

interviewet,	at	de	omkringliggende	eller	indirekte	omkostninger	bliver	allokeret	i	deres	finansafdeling,	

men	at	de	ikke	rådfører	sig	med	sourcing	i	forbindelse	med	deres	projekter.	Virksomheden	er	derfor	

den	af	de	3	case	virksomheder	der	arbejder	tættest	på	total	cost	of	ownership	konceptet.		Der	er	derfor	

ingen	 af	 de	 3	 case	 virksomheder	 som	 anvender	 total	 cost	 of	 ownership	modeller	 ved	 sourcing	 og	

outsourcing	 i	 Kina.	 At	 de	 3	 danske	 case	 virksomheder	 i	 undersøgelsen	 ikke	 anvender	 konceptet,	

stemmer	 godt	 overens	med	 andre	 undersøgelser,	 hvor	 det	 fremgår	 at	 total	 cost	of	ownership	anses	

mere	 som	 at	 være	 en	 filosofi	 end	 et	 reelt	 værktøj	 i	 forbindelse	 med	 indkøbsbeslutninger	 (Ellram,	

1993).	Hermed	er	der	ikke	noget	overraskende	i,	at	case	virksomhederne	ikke	gør	brug	af	total	cost	of	
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ownership	modeller.	 Dette	 gør	 det	 dog	 ikke	 mindre	 interessant	 at	 undersøge,	 hvilke	 hindringer	 de	

møder,	når	de	totale	omkostninger	skal	inddrages	i	beslutningsgrundlaget.			

6.1.2 Complexity 

Complexity	 indeholder,	 som	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.3.2,	 faktorer	 som	 ressourcer	 til	 udvikling,	 data	

tilgængelighed,	 forståelse	 for	 total	 cost	 of	 ownership	 konceptet,	 total	 cost	 of	 ownership	 modellers	

kompleksitet	og	angst	for	teoretiske	tilgang,	total	cost	of	ownership	modeller	ikke	anvendt	universelt	i	

organisationen,	udvikling	af	standard	system,	der	er	simpelt	at	anvende	og	medfører	struktur,	mangel	

på	fælles	terminologi,	mangel	på	brugerkompetencer	og	skiftende	omkostningsvariable.			

	

Ressourcer	til	udvikling	og	tilgængelige	data	er	delvist	gensidigt	afhængige.	Forstået	på	den	måde	at	

for	at	skabe	gennemsigtighed	omkring	de	omkostninger,	man	som	virksomhed	bliver	eksponeret	for	i	

forbindelse	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina,	påkræves	det,	at	der	investeres	i	interne	ressourcer	i	

form	 af	 eksempelvis	 tid.	 Herigennem	 kan	 data	 fremskaffes,	 som	 gør	 muligt	 at	 måle	 og	 inddrage	

omkostningerne	i	beslutningsgrundlaget.	De	fleste	virksomheder	har	ikke	et	sådan	system	til	rådighed,	

der	kan	måle	de	totale	omkostninger	(Ellram,	1993).	Det	kan	derfor	være	en	hindring,	da	det	normalt	

er	 meget	 komplekst	 og	 tidskrævende	 at	 oparbejde	 og	 opdatere	 et	 system,	 hvormed	 de	 totale	

omkostninger	kan	måles.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	holde	værdien	af	de	informationer	man	forsøger	at	

tilegne	 sig	 op	 imod	 de	 ressourcer	 der	 skal	 investeres.	 Det	 fremgår	 også	 af	 casestudiet	 i	 de	 3	

virksomheder.	I	case	virksomheder	A,	udtaler	respondenten	direkte,	at	det	er	for	svært	at	anvende,	og	

at	 de	 ikke	 forholder	 sig	 til	 de	 store	 teorier.	 Det	 samme	 gør	 sig	 gældende	 for	 virksomhed	 B,	 som	

påpeger,	at	det	giver	 for	 lidt	værdi.	Respondenten	antager	 tilmed,	at	virksomheden	skal	have	en	vis	

størrelse	 før	 det	 giver	mening.	Heraf	 kan	 udledes,	 at	 hverken	 virksomhed	A	 og	 B	 finder	 værdi	 i,	 at	

investere	 ressourcer	 i	 at	 udvikle	 et	 system,	 som	 kan	 skaffe	 dem	 data	 til	 at	 inddrager	 de	 totale	

omkostninger.	 Det	 kan	 måske	 skyldes	 virksomhedernes	 størrelse,	 men	 det	 fremgår	 ikke	 med	

sikkerhed	af	undersøgelsen.		

	

I	 interviewet	 med	 case	 virksomhed	 C,	 kan	 virksomheden	 heller	 ikke	 se	 værdien	 i	 at	 investere	

ressourcer	 og	 tid	 til	 at	 udvikle	 et	 system,	 men	 inddrager	 dog	 flere	 omkostninger,	 end	 blot	 de	

omkostninger,	 der	 er	 forbundet	 med	 selve	 sourcing	 transaktionen.	 Således	 udtaler	 respondenten	 i	

forbindelse	med	et	 spørgsmål,	 om	det	 giver	 værdi,	 at	 indregne	de	 totale	 omkostninger	 i	 form	af	 de	

omkostninger	 der	 både	 forekommer	 før,	 under	 og	 efter	 sourcing	 transaktionen,	 i	 forhold	 til	 hvor	

mange	ressourcer	der	skal	anvendes:	
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Case	virksomhed	C	
”Det	skaber	ikke	nogen	værdi	for	os.	De	allokeringer	som	vi	har	de	sker	i	vores	finansafdeling	og	
de	kommer	ikke	til	os	og	spørger	os	om	hvor	meget	vi	har	brugt	på	det	produkt	eller	det	produkt.	
Det	er	en	pulje	af	ressourcer.	Det	ville	blive	alt	for	matematisk.”	

	

Respondenten	udtaler	senere	 i	 interviewet,	at	de	på	nogle	projekter	anvender	activity	based	costing,	

dvs.	 en	 allokering	 af	 omkostningskategorier	 baseret	 på	 separate	 aktiviteter.	 Respondenten	

understreger	dog,	at	det	er	et	spørgsmål	om,	at	ressourcerne	bliver	anvendt	korrekt.	Det	 fremgår	af	

nedenstående	udtalelse.		

	

Case	virksomhed	C	
”Der	 er	 nogle	 projekter	 der	 kører	 på	 activity	 based	 costing,	 men	 det	 er	 mere	 over	 i	 den	 der	
kategori….bruger	vi	ressourcerne	rigtigt,	og	hvis	der	er	en	meget	høj	risiko	for,	at	vi	skal	bruge	
mange	ressourcer	på	det.	Så	vil	vi	overveje	det.	Her	er	det	et	spørgsmål	om	vi	bruger	ressourcen	
rigtigt	og	ikke	på	krone	øre	basis”		

	

Det	fremgår	ikke	af	interviewet,	hvilken	type	projekter	activity	based	costing	er	tilknyttet.	Dog	hvis	det	

sammenholdes	 med	 Ellram’s	 undersøgelse	 om	 total	 cost	 of	 ownership,	 viser	 undersøgelsen	 at	

inddragelse	 af	activity	based	costing	eller	 total	cost	of	ownership,	 henvender	 sig	 til	 strategisk	vigtige	

beslutninger,	 som	make	or	buy	 eller	 som	 har	 en	 økonomisk	 høj	 værdi	 (Ellram	&	 Siferd,	 1998).	 Det	

rejser	 samtidig	et	meget	 interessant	 spørgsmål	om,	 i	hvilke	sourcing	beslutninger	det	er	 relevant	at	

inddrage	 de	 totale	 omkostninger	 eller	 i	 et	 total	 cost	 of ownership	 perspektiv.	 Dvs.	 i	 hvilken	

sammenhæng	man	bør	inddrage	en	analyse	af	de	totale	omkostninger.	I	forlængelse	af	hvilke	sourcing	

beslutninger	 der	 er	 relevante,	 er	 det	 tilmed	 interessant	 at	 definere	 hvilke	 omkostninger	 skal	

inkluderes	 i	 de	 totale	 omkostninger	 under	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	Det	 er	 begge	 spørgsmål,	

som	påkræver	yderligere	empiri,	hvor	man	måske	med	fordel	burde	følge	et	konkret	sourcing	projekt	

under	implementering	af	total	cost	of	ownership.			

	

Ud	 af	 ovenstående	 analyse	 kan	 det	 udledes,	 at	 ressourcer	 til	 udvikling	 og	 tilgængelige	 data	 kan	

betragtes	som	at	værende	en	hindring	ved	inddragelse	af	de	totale	omkostninger.		

	

Af	 interviewene	 fremgår	 det	 ikke,	 at	 case	 virksomhederne	 manglede	 forståelse	 for	 de	 totale	

omkostninger.	Tværtimod,	hvilket	fremgår	af	bilag	4,	5	og	6	under	det	spørgsmål	hvor	respondenten	

bliver	 bedt	 om	 at	 afkrydse	 omkostninger,	 som	 virksomheden	 bliver	 eksponeret	 for,	 men	 som	 ikke	

bliver	 inddraget	 i	 beslutningsgrundlaget.	 Her	 vælger	 alle	 3	 virksomheder	 yderligere	 omkostninger,	

hvilket	 vidner	 om,	 at	 ingen	 at	 virksomhederne	 mangler	 en	 forståelse	 for	 de	 totale	 omkostninger.	

Derfor	 betragtes	 dette	 ikke	 som	 en	 hindring	 for	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger	 i	

beslutningsgrundlaget.		
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Skiftende	 omkostningsvariable	 kan	 gøre	 det	 vanskeligt,	 at	 inddrage	 omkostninger	 i	

beslutningsgrundlaget,	og	kan	derfor	være	en	hindring.	Det	 fremgår	eksempelvis	af	 interviewet	med	

case	virksomhed	B,	at	de	blev	eksponeret	for	en	stigende	omkostning	i	 forbindelse	med	en	øget	told	

pålagt	af	EU.	Således	udtaler	respondenten	i	case	virksomhed	B:		

 
Case	virksomhed	B	
”..altså	eksempelvis	med	told	gik	EU	ind	og	lagde	en	”brændbeskatning”	på	et	materiale	som	vi	for	
lavet	produkter	af.	Det	overraskede	os.	Egentlig	var	det	ikke	påtænkt	en	virksomhed	som	vores,	
men	man	pålagde	det	på	alle	virksomheder	der	importerede	fra	Kina.	Der	lagde	de	56%	oven	i	de	
eksisterende	12%,	og	det	kom	altså	som	et	lyn	fra	en	klar	himmel”	

 
Til	trods	for	at	told	bliver	inddraget	af	mange	virksomheder	i	beslutningsgrundlaget,	som	analyse	del	1	

viste,	 er	 det	 næsten	 umuligt	 at	 forudse	 at	 en	 omkostningsvariabel	 vil	 stige	 så	markant,	 som	 i	 dette	

tilfælde.	 Således	 bekræfter	 respondenten	 også	 i	 interviewet,	 at	 det	 var	 umuligt	 at	 forudse.	 Hermed	

viser	undersøgelsen,	at	skiftende	omkostningsvariable	kan	agere	som	en	hindring.			

	

I	folængelse	af	ovenstående	kan	udvikling	af	standard	system,	der	er	simpelt	at	anvende	og	medfører	

struktur,	agere	som	en	hindring,	da	omkostningskategorierne	kan	variere	i	forbindelse	med	forskellige	

sourcing	projekter.	Det	kan	derfor	være	vanskeligt,	at	udvikle	et	standard	system,	der	tager	højde	for	

samtlige	omkostninger	i	alle	typer	sourcing	projekter.	I	interviewet	med	case	virksomheder	A	udtaler	

respondenten:			

	
Case	virksomhed	A	
”Altså	 hvis	 vi	 skulle	 inddrage	 det	 på	 hvert	 enkelt	 produkt	 eller	 beslutningskalkule	 ville	 vores	
kalkulation	ende	med	at	blive	alt	for	dyr.		Så	det	er	inkluderet	i	de	faste	omkostninger.	Vi	kan	ikke	
rigtige	bruge	at	lægge	en	halv	procent	på	der,	og	en	procent	der….det	vil	ikke	rigtig	fungere.”	

 

Udtalelsen	vidner	om,	at	det	er	vanskeligt	 at	udvikle	 system,	der	dække	alle	 typer	af	 indkøb.	Under	

interviewet	med	case	virksomhed	B	og	C	 fremhæver	 respondenterne	 ligeledes	problematikken	med	

hvilke	 omkostninger,	 og	 hvornår	 de	 skal	 inddrages.	 Det	 understøttes	 tilmed	 af	 Ellram	 og	 Siferd’s	

(1998)	undersøgelse,	som	også	viser	at	de	undersøgte	virksomheder	oplever	det	som	en	barriere	eller	

hindring,	at	udvikle	et	standard	system.	Kompleksitet	kan	tilmed	bevirke,	at	det	ikke	fremstår	simpelt	

at	anvende	og	derfor	ikke	medfører	den	forventede	struktur.	Det	fremgår	dog	ikke	af	case	studiet,	men	

af	Ellram	&	Siferd’s	(1998)	undersøgelse.				

		

De	2	faktorer	Total	cost	of	ownership	modellers	kompleksitet	og	total	cost	of	ownership	modeller	ikke	

anvendt	universelt	i	organisationen,	overlapper	lidt	i	forhold	til	at	udvikle	et	standard	system.	Det	er	

både	 komplekst	 og	 vanskeligt,	 at	 anvende	 en	 universel	 model	 i	 hele	 virksomheden,	 hvis	 ikke	 en	
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generisk	 model	 foreligger.	 Det	 er	 dog	 meget	 vanskeligt,	 at	 udlede	 om	 det	 er	 en	 hindring	 i	 case	

virksomhederne	med	de	data	undersøgelsen	præsenterer.			

	

Til	 trods	for	at	 faktorerne,	manglende	brugerkompetencer,	angst	 for	teoretiske	tilgang	og	mangel	på	

fælles	 terminologi,	 ikke	 fremgår	 direkte	 af	 interviewene	 kan	man	 gøre	 sig	 visse	 betragtninger	med	

afsæt	i	case	virksomhedernes	baggrund	og	ressourcer.	I	case	virksomhed	A,	er	respondenten	tidligere	

økonomidirektør	og	case	virksomhed	C,	som	er	en	af	landets	største	og	mest	succesrige	virksomheder,	

fremstår	 begrebet	 total	 cost	of	ownership	 ikke	 ukendt,	 hvilket	 bliver	 bekræftet	 under	 interviewene.	

Eftersom	case	virksomhed	C	bestrider	mange	ressourcer	både	i	kraft	af	sin	størrelse,	men	også	pga.	af	

sin	succes	kan	det	antages,	at	manglen	på	brugerkompetencer	ikke	er	en	hindring.	I	case	virksomhed	

B,	som	er	en	mindre	virksomhed	og	en	af	landets	absolut	førende	designvirksomheder,	vægtes	andre	

kompetencer	 end	 viden	 omkring	 omkostningsteorier	 i	 form	 af	 total	 cost	 of	 ownership.	 Til	 trods	 for	

dette,	har	virksomheden	en	omfattende	omkostningskalkule,	hvilket	gør	det	vanskeligt,	at	vurdere	om	

kompetencerne	er	til	stede	 i	virksomheden.	 	Under	alle	 interviews	var	alle	respondenter	nysgerrige,	

hvorfor	 angst	 for	 en	 teoretisk	 tilgang	 umiddelbart	 ikke	 kan	 betragtes	 som	 en	 hindring.	 Mangel	 på	

fælles	 terminologi	er	vanskeligt	at	vurdere,	men	eftersom	alle	virksomheder	 fremstår	nysgerrige	og	

proaktive,	 kan	man	med	 en	 vis	 grad	 udlede	 at	 det	 ikke	 er	 en	 hindring.	 Deres	 tilgang	 virkede	 åben,	

hvorfor	 en	 hindring	 i	 form	 af	 fælles	 terminologi	 vurderes	 til	 at	 kunne	 håndteres	 af	 case	

virksomhederne.			

	

I	 tabel	 17,	 som	 relaterer	 til	 faktorerne	 indenfor	 complexity,	 er	 undersøgelsens	 observationer,	 med	

udgangspunkt	i	de	3	case	virksomheder,	kort	opsummeret.	De	faktorer,	der	betragtes	som	en	hindring	

i	undersøgelsen,	er	indikeret	med	et	kryds.		

	
Tabel	17:	Barrierer	‐	Complexity		
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	
Faktor	 Virksomhed	A	 Virksomhed	B	 Virksomhed	C	
Ressourcer	til	udvikling		 X	 X	 X	
Tilgængelige	data	 X	 X	 X	
Forståelse	for	total	cost	of	ownership	konceptet	 		 		 		
Total	cost	of	ownership	modellers	kompleksitet	og	angst	
for	teoretiske	tilgang	 		 		 		
Total	cost	of	ownership	modeller	ikke	anvendt	universelt	i	
organisationen	 		 		 		
Udvikling	af	standard	system,	der	er	simpelt	at	anvende	og	
medfører	struktur	 X	 X	 X	
Mangel	på	fælles	terminologi	 		 		 		
Mangel	på	brugerkompetencer	 		 	X	(delvis)	 		
Skiftende	omkostningsvariabler	 		 	X	 		
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Af	 tabellen	 fremgår	 det	 at	 ressourcer	 til	 udvikling,	 data	 tilgængelighed	 og	 udvikling	 af	 et	 standard	

system	er	de	største	hindringer	i	forbindelse	med	at	inddrage	de	totale	omkostninger	ved	sourcing	og	

outsourcing	i	Kina.	Ressourcer	til	udvikling	og	data	tilgængelighed	er	delvist	gensidige	afhængige,	hvor	

case	virksomheder	ikke	anser	værdien	til	at	være	høj	nok	for	at	investere	ressourcer	til	at	fremskaffe	

data	til	at	kunne	inddrage	de	totale	omkostninger.	Udvikling	af	et	standard	system	forekommer	tilmed	

problematisk	for	case	virksomhederne,	hvilke	understøttes	af	Ellram	og	Siferd’s	(1998)	undersøgelse,	

som	 også	 viser	 at	 de	 undersøgte	 virksomheder	 oplever	 det	 som	 en	 hindring.	 Desuden	 ses	 det,	 at	

skiftende	 omkostningsvariable	 er	 en	 faktor,	 som	 case	 virksomhed	 B	 har	 erfaret	 som	 en	 hindring	 i	

forbindelse	med	ekstra	told.	Brugerkompetencer	er	vanskelige	at	vurdere	og	er	kun	delvis	en	hindring	

i	case	virksomhed	B.	

6.1.2 Organizational culture 

Organizational	 culture	 indeholder,	 som	 beskrevet	 i	 afsnit	 3.3.2,	 faktorer	 som	 indkøbernes	 ensidige	

fokus	på	enhedspris,	frygt	for	anvendelse	at	total	cost	of	ownership	vil	resultere	i	tab	af	jobs,	offentlige	

institutioner	 reguleringer	 af	 kontrakter,	 medarbejderkompetencer	 til	 at	 behandle	 informationer	 og	

data,	 frivillig	anvendelse	af	total	cost	of	ownership,	kommunikation	omkring	 total	cost	of	ownership	 i	

organisationen	og	uddannelse	i	organisationen	omkring	total	cost	of	ownership.		

	

Under	 alle	 interviews	 fremgik	 det,	 at	 der	 var	 relativ	 høj	 fokus	 på	 enhedsprisen.	Det	 hænger	 tilmed	

godt	sammen	med	spørgeskemaundersøgelsen	fra	analyse	del	1,	som	vidste	sig	at	være	den	faktor	der	

var	repræsenteret	flest	gange	i	besvarelserne.	Fokus	på	enhedsprisen	kan	være	afledt	af,	at	det	er	den	

faktor,	 som	 er	 i	 tættest	 tilknytning	 til	 sourcing	 transaktionen,	 og	 dermed	 mindre	 kompliceret	 at	

inddrage	 i	 beslutningsgrundlaget.	 I	 forbindelse	 med	 interviewene	 med	 case	 virksomhed	 A	 og	 B	

fremhæver	 begge	 virksomheder,	 at	 kostprisen	 er	 grundlaget	 for	 beregning	 af	 salgsprisen.	 Case	

virksomhed	C	fremhæver	under	spørgsmålet	om	hvordan	indkøberne	måles	i	virksomheden	at:		

 
Case	virksomhed	C	
”Vi	har	KPI’ere	for	at	opnå	kostreduktioner	på	den	portefølje	man	er	ansvarlig	for,	men	det	kan	
man	opnå	på	mange	måder	end	blot	pris	…det	er	klart	at	som	en	sourcing	organisation,	der	er	vi	
fokuseret	på	”cost”…….men	vi	lader	ikke	”cost”	gå	forud	for	alt	andet.”	

	
	
Udtalelsen	 vidner	 om	 at	 case	 virksomhed	C	 har	 fokus	på	prisen,	men	 samtidig	 ikke	 lader	 prisen	 gå	

forud	 for	alle	andre	omkostninger.	Afledt	af	spørgsmålet	om	hvordan	 indkøberne	måles,	kunne	man	

være	 tilbøjelig	 til	 at	 tro,	 at	 grunden	 til	 den	 ensidige	 fokus	 på	 prisen	 kunne	 være	 fordi	 indkøberne	

måles	 på	 netop	 kostprisen.	 Det	 understøtter	 respondentens	 udtalelse	 ikke,	 men	 det	 kunne	 være	

interessant	 at	 undersøge	 dette	 konkrete	 spørgsmål	 nærmere	 i	 flere	 virksomheder.	 Ud	 af	

undersøgelsen	er	det	 vanskeligt	 at	 vurdere,	om	 indkøbernes	ensidige	 fokus	på	prisen	kan	betragtes	
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som	en	hindring.	Case	studiet	afspejler,	at	der	er	en	fokus	på	enhedsprisen,	men	er	det	ensbetydende	

med,	at	det	er	en	hindring	for	at	inddrage	ydereligere	omkostninger?	Dette	kan	eksempelvis	være	et	

resultat	 af	 kompleksiteten,	 som	 nævnt	 i	 foregående	 afsnit,	 og	 dermed	 ikke	 indkøbernes	 fokus	 på	

prisen.	Dog	vidner	den	store	vægtning	af	prisen	i	både	spørgeskemaundersøgelsen	og	case	studiet	om,	

at	der	er	en	stærk	kultur	i	virksomhederne	for	at	have	en	høj	fokus	på	prisen.					

	

Frygten	 for	 at	 miste	 jobs	 ved	 anvendelse	 af	 total	 cost	 of	 ownership	 eller	 ved	 at	 inddrage	 flere	

omkostninger	 end	 blot	 omkostninger	 forbundet	 med	 selve	 sourcing	 transaktionen,	 som	 pris	 og	

transport,	vurderes	ikke	til	at	fremstå	som	en	hindring	i	undersøgelsen.	Case	virksomhed	B	fremhæver	

en	sågar	en	stærk	virksomhedskultur	for	at	skabe	gennemsigtighed	gennem	nedenstående	udtalelse:		

	

Case	virksomhed	B	
”….i	et	lille	hus	som	det	her,	der	agerer	folk	fordi	de	har	en	ejerfølelse	for	det.	Fordi	vi	ved	hvis	vi	
ikke	tjener	pengene,	så	kan	det	få	den	konsekvens	at	vi	må	sige	farvel	til	nogen	mennesker.”			

 

Herigennem	 udviser	 virksomhed	 B	 faktisk	 en	 interesse	 i,	 at	 skabe	 en	 gennemsigtighed	 omkring	 de	

omkostninger,	der	forbundet	med	sourcing	i	Kina.	Derfor	kan	det	udledes	at	det	ikke	fremstår	som	en	

hindring,	 der	 har	 en	 overvejende	 betydning.	 Dog	 er	 det	 vigtigt,	 at	 overveje	 faktoren	 i	 den	 kontekst	

virksomheden	 befinder	 sig	 i.	 Forstået	 på	 den	 måde,	 at	 oplever	 virksomheden	 lavkonjunktur	 eller	

økonomiske	udfordringen,	kan	frygten	for	at	miste	et	job	blive	forstærket,	uafhængigt	af	afvendelse	af	

total	cost	of	ownership	eller	inddragelse	af	de	totale	omkostninger.	

				

Medarbejdernes	 kompetencer	 til	 at	 behandle	 data	 og	 informationer	 er	 delvist	 overlappende	 med	

faktoren	 brugerkompetencer	 under	 complexity	 i	 foregående	 afsnit.	 Case	 virksomhed	C	 som	 allerede	

anvender	activity	based	costing	 vidner	om	at	kompetencen	er	 til	 stede.	Det	er	måske	derimod	mere	

end	hindring	i	de	mindre	case	virksomheder,	hvor	der	ikke	er	de	samme	interne	ressourcer	og	måske	

kompetencer.	Dog	er	respondenten	i	case	virksomhed	A	tidligere	økonomidirektør,	hvorfor	det	måske	

mere	er	at	spørgsmål	om	at	prioritere	behandlingen	af	data	set	i	 forhold	til	virksomhedens	størrelse	

og	operation.	Case	virksomhed	er	det	vanskeligt	at	udlede	noget	konkret	af	undersøgelsen,	men	som	

nævnt	 tidligere	 vægtes	 design	 højt,	 hvorfor	 ressourcer	 og	 kompetencer	 til	 at	 behandle	 data	 i	

forbindelse	med	at	inddrage	de	totale	omkostninger	måske	ikke	prioriteres.					

	

Frivillig	 anvendelse	 af	 total	 cost	 of	 ownership,	 kommunikation	 omkring	 total	 cost	 of	 ownership	 i	

organisationen	og	uddannelse	i	organisationen	omkring	total	cost	of	ownership,	fremgår	ikke	direkte	af	

undersøgelsen.	 Som	 tidligere	 beskrevet,	 kan	 der	 med	 afsæt	 i	 case	 virksomhederne	 ressourcer	 og	

erfaring	udledes	visse	betragtninger	i	forhold	til	faktorer,	som	ikke	er	fremgået	i	undersøgelsen.	Ud	fra	
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den	betragtning,	 at	 respondenterne	 fremstod	 nysgerrige	 og	 samtidig	 reflekterende	 i	 kraft	 af,	 at	 alle	

respondenter	 udpegede	 yderligere	 omkostninger	 end	 dem	 de	 faktisk	 anvendte	 i	 deres	

beslutningsgrundlag,	vidner	det	om	en	vis	grad	af	åbenhed.	Derfor	kan	det	udledes,	at	virksomhederne	

ville	anvende	en	total	cost	model,	såfremt	det	ikke	er	for	komplekst	og	påkræver	for	mange	ressourcer,	

som	fremhævet	under	complexity.	Kommunikation	omkring	total	cost	of	ownership	i	organisationen	og	

uddannelse	 i	 organisationen	 omkring	 total	 cost	 of	 ownership	 er	 vanskelig	 at	 vurdere.	 Dog	 ud	 fra	

respondenternes	 udtalelser	 om	 virksomhederne,	 og	 den	 måde	 de	 arbejder	 på	 i	 forhold	 til	 at	 tilgå	

inddragelse	af	omkostninger	ved	sourcing	i	Kina,	virker	det	ikke	som	at	være	en	hindring.	Eksempelvis	

i	 case	 virksomhed	 C,	 hvor	 der	 i	 visse	 projekter	 inddrages	 activity	 based	 omkostning,	 og	 i	 case	

virksomhed	 B,	 der	 anvender	 en	 meget	 omfattende	 kalkule,	 virker det	 ikke	 som	 om	 at	 case	

virksomhederne	ville	opleve	kommunikation	og	uddannelse,	som	en	hindring.			

	

Offentlige	institutioner	reguleringer	og	ændringer	af	kontrakter,	er	ikke	relevant	for	undersøgelsen,	da	

ingen	af	case	virksomhederne	er	involveret	i	kontraktlige	forhold	med	offentlige	institutioner.		

	
I	 tabel	 18,	 som	 relaterer	 til	 faktorerne	 indenfor	 organizational	 culture,	 er	 undersøgelsens	

observationer	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 3	 case	 virksomheder	 kort	 opsummeret.	 De	 faktorer	 der	

betragtes	som	en	hindring	i	undersøgelsen,	er	indikeret	med	et	kryds.	

	
Tabel	18:	Barrierer	–	Organizational	Culture		
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	
Faktor	 Virksomhed	A	 Virksomhed	B	 Virksomhed	C	
Indkøbernes	ensidige	fokus	på	enhedspris	 X	(delvis) X	(delvis) X	(delvis) 
Frygt	for	anvendelse	at	total	cost	of	ownership	vil	
resultere	i	tab	af	jobs	       
Offentlige	institutioner	reguleringer	af	kontrakter	       
Medarbejderkompetencer	til	at	behandle	
informationer/data	    X	(delvis)   
Frivillig	anvendelse	af	total	cost	of	ownership.		       
Kommunikation	omkring	total	cost	of	ownership	i	
organisationen	       
Uddannelse	i	organisationen	omkring	total	cost	of	
ownership		       

	

Som	 det	 ses	 af	 ovenstående,	 fremstår	 ensidige	 fokus	 på	 enhedsprisen,	 som	 den	 faktor,	 der	 i	

undersøgelsen	optræder	som	den	hindring	der	forekommer	i	de	3	virksomheder.	Det	er	dog	vanskeligt	

at	udlede	ud	fra	den	indsamlede	empiri,	hvorfor	den	er	angivet	med	delvis.	Undersøgelsen	afspejler,	at	

der	er	en	fokus	på	enhedsprisen,	uden	at	det	er	en	fremstår	som	en	konkret	hindring	for	at	inddrage	
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ydereligere	omkostninger.	Medarbejderkompetencer	er	vanskelig	at	vurdere,	og	er	kun	en	delvis	en	

hindring	i	case	virksomhed	B.	

6.1.3 Proper use & relevance 

Proper	use	and	relevance	indeholder,	som	beskrevet	i	afsnit	3.3.2,	faktorer	som	vanskeligt	at	anvende	

total	cost	of	ownership	model	til	alle	indkøb,	overvinde	brugermodstand,	overvinde	frygt	for	at	miste	

fleksibilitet	ved	anvendelse	af	standard	format,	overvinde	mangel	på	brugertillid,	overvinde	frygt	for	

at	team	fratager	individets	kontrol,	anvendelse	af	total	cost	værktøj	proaktivt	og	positivt	og	ikke	som	

våben	mod	leverandører	samt	leverandørmanipulering	af	data	og	informationer.		

	

Faktorerne,	vanskeligt	at	anvende	total	cost	of	ownership	model	til	alle	slags	indkøb	og	fastlæggelse	af	

hvilke	indkøb	total	cost	of	ownership	skal	anvendes	til,	er	delvist	overlappende	med	faktoren	udvikling	

af	et	standard	system,	som	figurerede	under	barrieren	complexity.	Som	beskrevet	under	complexity	er	

forskellige	sourcing	projekter	eksponeret	for	forskellige	omkostninger.	Således	udtaler	respondenten	i	

case	virksomhed	A,	at	det	ville	være	vanskeligt	at	 inddrage	alle	omkostninger	 i	en	samlet	kalkule	 til	

alle	projekter.	Det	understøttes	 i	Ellram	og	Siferd’s	 (1998)	undersøgelse,	hvor	det	observeres,	 at	de	

virksomheder,	der	anvender	total	cost	of	ownership	udvikler	unikke	værktøjer	til	det	enkelte	produkt	

eller	projekt.	At	 udvikle	 unikke	 værktøjer	 eller	modeller	 er	 ressourcekrævende	og	 rejser	det	meget	

interessant	spørgsmål,	hvilke	sourcing	og	outsourcing	beslutninger,	det	ville	give	værdi	at	inkludere	et	

total	 cost	 of	 ownership	 perspektiv	 eller	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger,	 samt	 hvilke	

omkostningskategorier	der	er	relevante	inddrage	i	beslutningsgrundlaget.			

	

At	 overvinde	 brugermodstand	 og	 frygt	 for	 at	 miste	 fleksibilitet	 ved	 anvendelse	 af	 standard	 format	

samt	mangel	på	brugertillid	og	frygt	for	at	team	fratager	individets	kontrol,	er	faktorer	som	overlapper	

hinanden	 og	 som	 udgangspunkt	 kunne	 være	 repræsenteret	 under	 barrieren	 orginazational	 culture.	

Det	 fremgår	 ikke	 direkte	 af	 undersøgelsen	 om	 disse	 faktorer	 kunne	 agere	 som	 en	 hindring	 for	 at	

inddrage	de	totale	omkostninger.	Respondenterne	fremstår	dog	åbne	og	nysgerrige,	hvorfor	det	til	en	

vis	 grad	 kan	 udledes,	 at	 brugertillid	 samt	 frygt	 for	 at	miste	 kontrol	 og	 det	 at	miste	 fleksibilitet,	må	

anses	 for	 ikke	 at	 være en	 hindring.	 Dog	 under	 den	 forudsætning,	 at	 respondenternes	 adfærd	

repræsenterer	 hele	 virksomheden.	 Det	 er	 derfor	 vanskeligt,	 at	 drage	 en	 konkret	 slutning	 ud	 af	 de	

observationer,	 som	 undersøgelsen	 indeholder.	 Faktorerne	 ville	 være	 interessante,	 at	 undersøge	

nærmere	under	 eksempelvis	 implementering	 af	 en	 total	 cost	ownership	projekt,	 hvor	man	kunne	 få	

mulighed	for	at	observere	brugernes	reaktioner.		
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Leverandørmanipulering	af	data	og	informationer	skiller	sig	ud	fra	de	øvrige	faktorer,	ved	at	være	den	

eneste	 faktor	 som	 fremstår	 som	 en	 ekstern	 hindring.	 Alle	 andre	 faktorer	 fremstår	 som	 interne	

hindringer.	Incitamentet	for,	at	en	leverandører	skulle	manipulere	med	data	og	informationer	kunne	

være	 at	 fremstå	 stærkere	 i	 forhold	 til	 konkurrenterne,	 og	 hermed	 vinde	 eventuelle	 ordrer.	 Under	

interviewet	med	 case	 virksomhed	 A	 spørges	 direkte	 ind	 til,	 om	 det	 er	 respondentens	 opfattelse	 at	

leverandørerne	har	manipuleret	med	information,	hvortil	der	svares:		

	
Case	virksomhed	A	
”Det	 tror	 jeg	 ikke,	men	man	kan	 jo	 ikke	vide	det.	Vi	 har	 i	 hvert	 fald	 ikke	 taget	nogen	 i	 at	 gøre	
det……men	jeg	skal	da	ikke	forsværge,	at	de	”fifler”	lidt	med	nogle	data	og	kvalitetsrapporter.	Vi	
tager	 nogle	 stikprøver,	 og	 så	 kan	 det	 jo	 godt	 være	 de	 ligger	 udenfor	 grænserne…så	 jo	 måske	
bliver	der	manipuleret	lidt	med	det,	fordi	de	tager	jo	også	nogle	stikprøver,	og	så	forstår	de	det	
ikke	rigtig.	Det	værste	er	hvis	varen	kommer	hjem….vi	har	faktisk	mistet	en	kunde	på	den	måde”	

 

Ud	af	ovenstående	udtalelse	er	det	vanskeligt,	at	udlede	om	det	reelt	forekommer.	Det	må	dog	antages	

at	manipulering	af	data	og	information	må	gøre	det	vanskeligere,	at	inddrage	de	totale	omkostninger.	

Det	kan	antages,	at	påvirke	eventuelle	beregninger,	hvis	data	eller	input	er	manipuleret.	Konsekvensen	

kan	 tilmed	 resultere	 i	 høje	post‐transaction	 costs,	 som	 at	miste	 en	 kunde,	 hvilket	 tilmed	 fremgår	 af	

respondentens	udtalelse.	Under	interviewene	med	case	virksomhed	B	og	C,	fremgår	det	ikke	at	de	har	

været	 udsat	 for,	 at	 deres	 leverandører	 manipulerer	 med	 data.	 Faktoren	 betragtes	 derfor	 i	

undersøgelsen	som	en	delvis	hindring	i	case	virksomhed	A.		

	

Om	 total	 cost	of	ownership,	 anvendes	 som	 et	 proaktivt	 og	 positivt	 værktøj	 og	 ikke	 som	 våben	mod	

leverandører,	fremgår	ikke	direkte	af	undersøgelsen.	Det	er	vanskeligt	at	afgøre,	om	det	skulle	være	en	

hindring,	men	i	forlængelse	af	respondenternes	åbenhed	og	konstruktive	tilgang,	vurderes	det	ikke	til,	

at	agere	som	en	decideret	hindring.			

	

I	 tabel	 19,	 som	 relaterer	 til	 faktorerne	 indenfor	 proper	 use	 and	 relevance,	 er	 undersøgelsens	

observationer	 med	 udgangspunkt	 i	 de	 3	 case	 virksomheder	 kort	 opsummeret.	 De	 faktorer,	 der	

betragtes	som	en	hindring	i	undersøgelsen,	er	indikeret	med	et	kryds.		
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Tabel	19:	Barrierer	–	Proper	Use	&	Relevance		
Kilde:	Egen	tilvirkning	
	

Faktor	 Virksomhed	A Virksomhed	B	 Virksomhed	C
Vanskeligt	at	anvende	total	cost	of	ownership	model	
til	alle	indkøb;	Fastlæggelse	af	hvilke	indkøb	total	
cost	of	ownership	skal	anvendes	til.	 	X	 X	 X	
Overvinde	brugermodstand	 		
Overvinde	frygt	for	at	miste	fleksibilitet	ved	
anvendelse	af	standard	format	 		 		 		
Overvinde	mangel	på	brugertillid	 		
Overvinde	frygt	for	at	team	fratager	individets	
kontrol	 		 		 		
Anvendes	som	et	proaktivt	og	positivt	værktøj,	og	
ikke	som	våben	mod	leverandører	 		 		 		
Leverandørmanipulering	af	data	og	informationer X	(delvis) 		

	

Af	ovenstående	ses	det	at	faktoren,	der	omhandler	anvendelse	af	model	eller	værktøj,	der	omfatter	alle	

indkøb,	 fremstår	som	en	hindring	 i	undersøgelsen.	 I	Ellram	og	Siferd’s	(1998)	undersøgelse	 fremgår	

det	at	mange	virksomheder	vælger,	at	udvikle	unikke	værktøjer.	Det	er	naturligvis	ressourcekrævende	

og	 udgør	 herigennem	 en	 barriere.	 Som	 redegjort	 for	 under	 andre	 barrierer,	 rejser	 det	 samtidig	 et	

interessant	 spørgsmål	 omkring,	 hvilke	 sourcing	 og	 outsourcing	 beslutninger,	 det	 ville	 give	 værdi	 at	

inddrage	de	totale	omkostninger,	samt	hvilke	omkostningskategorier	der	er	relevante	at	inddrage	i	et	

konkret	 beslutningsgrundlag.	 	 Endelige	 er	 det	 værd	 at	 bemærke,	 at	 den	 eneste	 eksterne	 faktor	 i	

undersøgelsen,	 leverandørmanipulering	af	data	og	 informationer,	kun	delvis	er	en	hindring	 for	 case	

virksomheds	A.			

6.2 Delkonklusion ‐ Analyse del 2  

Analyse	del	2,	har	haft	til	formål	at	undersøge	hvilke	hindringer	danske	virksomheder	møder,	når	de	

skal	inddrage	de	totale	omkostninger	i	deres	beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.		

	

Under	complexity	fremstår	ressourcer	til	udvikling,	tilgængelig	data,	udvikling	af	en	standard	model	og	

skiftende	omkostningsvariable,	som	de	hindringer	der	er	af	betydninger	i	 forbindelse	at	inddrage	de	

totale	 omkostninger.	 Ressourcer	 til	 udvikling	 og	 data	 tilgængelighed	 skal	 ses	 i	 forlængelse	 af	

hinanden,	da	data	tilgængelighed	delvist	forudsætter,	at	der	investeres	i	et	system,	hvormed	man	kan	

får	mulighed	 for	at	vurdere	og	 inddrage	de	 totale	omkostninger.	Case	virksomhed	C	nævner,	at	de	 i	

visse	 projekter	 anvender	activity	 based	 costing,	 uden	 det	 dog	 kastede	 lys	 over	 hvilke	 projekter	 det	

omfattede.	Det	afføder	et	meget	interessant	spørgsmål	omkring,	hvilke	sourcing	beslutninger,	det	ville	

være	 relevant,	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger.	 Samtidig	 er	 det	 interessant,	 at	 overveje,	 hvilke	

omkostninger	 der	 er	 relevante	 at	 definere,	 som	 værende	 de	 totale	 omkostninger	 i	 den	 enkelte	

sourcing	 beslutning.	 Betragtningen	 er	 desuden	 relevant	 i	 forbindelse	 med,	 at	 udvikle	 en	 standard	
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model.	 Hvor	 bredt	 eller	 hvor	 snævert	 skal	 man	 tilgå	 omkostningerne,	 hvilke	 samtidig	 har	 en	

konsekvens	for	de	ressourcer	man	ønsker,	at	investere.	Skiftende	omkostningsvariable	fremstod,	som	

hindring	 i	 case	 virksomhed	 B	 i	 forbindelse	 med	 ekstra	 told,	 hvor	 denne	 omkostningsvariabel	 steg	

markant.	Derfor	kan	stigende	og	uforudsete	omkostninger	være	en	hindring.			

	

Ved	 organizational	 culture	 fremgår	 det	 at	 en	 ensidig	 fokus	 på	 enhedsprisen,	 er	 en	 faktor,	 der	 kan	

betragtes	 som	 en	 delvis	 hindring.	 Det	 er	 vanskeligt,	 at	 udlede	 hvor	 stor	 en	 hindring	 det	 er	 for	 at	

inddrage	de	totale	omkostninger.	Dog	vidner	både	case	studiet	og	spørgeskemaundersøgelsen	om	en	

kultur	 i	 virksomhederne,	hvor	der	er	 stor	 fokus	på	enhedsprisen.	Det	kunne	 i	den	 forbindelse	være	

interessant	 at	 undersøge	 nærmere,	 hvordan	 danske	 virksomheder	 eksempelvis	 måler	 deres	

indkøbere,	 da	 en	 fokus	 på	 enhedsprisen	 netop	 kunne	 være	 afledt	 af,	 at	 indkøberne	 bliver	 målt	 på	

prisen.	Medarbejder	kompetencer	til	at	behandle	data	er	vanskelig	at	vurdere.	Dog	fremstår	det	som	

en	delvis	hindring	 for	virksomhed	B,	eftersom	virksomhedens	kernekompetence	er	 indenfor	design,	

hvorfor	 ressourcer	 og	 kompetencer	 til	 at	 behandle	 data	 i	 forbindelse	 med	 at	 inddrage	 de	 totale	

omkostninger	måske	ikke	prioriteres.	

	

I	 forbindelse	med	proper	use	and	relevance	 fremgår	det,	at	anvendelse	af	en	model	eller	værktøj	der	

omfatter	 alle	 indkøb,	 fremstår	 som	 en	 hindring	 i	 undersøgelsen.	 Faktoren	 er	 overlappende	 med,	

udvikling	af	standard	model	under	complexity	og	vidner	om,	at	de	forskellige	barrierer	og	faktorer	er	

tæt	 forbundet.	 At	 dette	 er	 en	 hindring	 stemmer	 godt	 overens	 med	 Ellram	 og	 Siferd’s	 (1998)	

undersøgelse,	 hvor	 det	 fremgår	 at	mange	 virksomheder	 vælger	 at	 udvikle	 en	 unik	model.	 Dette	 er	

naturligvis	 ressourcekrævende	 og	 kan	 bevirke	 at	 nogle	 omkostninger	 undervurderes	 eller	 overses.	

Leverandørmanipulering	af	data	fremstår	kun	som	en	delvis	hindring	for	case	virksomhed	A,	men	det	

er	vanskeligt	at	udlede	konkrekt	af	undersøgelsen.		

		

Desuden	fremgår	det,	at	complexity,	organizational	culture	og	proper	use	and	relevance	er	i	tæt	relation	

til	 hinanden	 og	 at	 de	 underliggende	 faktorer	 påvirker	 hinanden	 indbyrdes.	 Samtidig	 bidrager	

undersøgelsen	 med	 nogle	 interessante	 spørgsmål	 som	 eksempelvis	 under,	 hvilke	 sourcing	 og	

outsourcing	 beslutninger	 det	 er	 relevant	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger,	 og	 hvor	 bredt	 eller	

snævert	 tilgangen	 til	 de	 totale	 omkostninger	 skal	 tilgås.	 Ud	 af	 analyse	 del	 2	 er	 det	 3.	 og	 sidste	

underspørgsmål	besvaret.		
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7. KONKLUSION & PERSPEKTIVERING 

7.1 Konklusion 

Dette	afgangsprojekt	har	haft	til	 formål,	at	undersøge	danske	virksomheders	praksis,	set	i	 forhold	til	

SCM	omkostningsteori,	ved	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Desuden	var	formålet,	at	undersøge	hvilke	

barrierer	danske	virksomheder	møder,	når	de	skal	inddrage	de	totale	omkostninger.		

	

Projektets	underspørgsmål	1,	havde	til	hensigt	at	undersøge	hvilke	omkostninger,	der	i	eksisterende	

litteratur	 og	 SCM	 omkostningsteori,	 er	 forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing.	 SCM	 teorien	 blev	

tilgået	bredt,	hvor	der	først	blev	redegjort	transaction	cost	theory	(TCE),	som	fremstår	omfattende	og	

kompleks,	og	som	er	vanskelig	at	operationalisere.	Afledt	af	transaction	cost	theory	(TCE)	er	total	cost	

of	 ownership	 (TCO)	 teori	beskrevet.	 Herigennem	 redegøres	 for	 teorien	 omkring	 transaction	 process	

costs,	som	inddeles	i	pre‐transaction	costs,	transaction	costs	og	post‐transaction	cost.	Pre‐transaction	og	

post‐transaction	costs,	er	de	omkostninger	der	finder	sted	før	og	efter	sourcing	transaktionen.	Derimod	

er	transaction	costs,	de	omkostninger	der	forekommer	under	sourcingen	eller	som	er	i	tæt	tilknytning	

til	 transaktionen	 i	 tid	 og	 sted.	 For	 at	 undersøge	 de	 omkostninger	 nærmere,	 som	 er	 forbundet	med	

souricng	og	outsourcing	i	Kina,	er	Platts	og	Song’s	(2010)	total	acquisition	cost	model	(TAC)	beskrevet.	

Modellen	 operationaliserer	 de	 omkostninger,	 der	 er	 forbundet	med	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina	

gennem	en	inddeling	i	8	konkrete	kategorier	og	op	til	51	underkategorier.		

	

I	 forbindelse	med	 total	 cost	of	ownership	 (TCO)	blev	der	 tilmed	 redegjort	 for,	 hvilke	 barrierer	 der	 i	

teorien	fremhæves,	ved	at	inddrage	de	totale	omkostninger.	Barriererne	er	complexity,	organizational	

culture	og	proper	use	and	relevance.	Hermed	har	 litteraturgennemgangen	skabt	en	 teoretisk	klarhed	

omkring	 de	 omkostninger,	 der	 er	 forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing	 og	 de	 barrierer	 som	

virksomheder	møder	ved	at	inddrage	de	totale	omkostninger.	Hermed	er	der	skabt	et	solidt	teoretisk	

fundament,	som	muliggør	en	operationalisering	af	projektets	2.	og	3.	underspørgsmål.	

		

Afgangsprojektets	 underspørgsmål	 2	 havde	 til	 formål,	 at	 undersøge,	 hvilke	 omkostninger	 danske	

virksomheder	 inddrager	 i	 deres	 beslutningsgrundlag	 ved	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina.	

Undersøgelsen	 viste,	 at	 de	 omkostninger	 der	 er	 defineret	 til	 at	 høre	 under	 transaction	 costs,	 er	 de	

omkostninger	 der	 er	 repræsenteret	 flest	 gange	 i	 undersøgelsen.	 Herunder	 hører	 eksempelvis	

omkostningskategorier	som	price,	cost	in	connection	with	transportation	og	cost	in	connection	with	tax	

and	import	duty,	hvilket	alle	er	omkostninger	der	er	i	tæt	tilknytning	til	sourcing	transaktionen	i	tid	og	

sted.	 Hermed	 kan	 konkluderes,	 at	 de	 omkostninger	 der	 i	 størst	 udstrækning	 inddrages	 af	 danske	
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virksomheder	 i	 beslutningsgrundlaget,	 er	 de	 omkostninger,	 der	 er	 i	 tæt	 tilknytning	 til	 sourcing	

transaktionen	i	tid	og	sted.	Undersøgelsen	viser	tilmed,	at	de	omkostninger	der	hører	ind	under	pre‐

transaction	 costs	 og	 post‐transaction	 costs	 ikke	 er	 repræsenteret	 i	 lige	 så	 stor	 udstrækning,	 som	

transaction	costs.	

	

Underspørgsmål	3	havde	til	formål,	at	undersøge	hvilke	hindringer	danske	virksomheder	møder,	når	

de	 totale	omkostninger	skal	 inddrages	 i	beslutningsgrundlaget.	Undersøgelsen,	 som	er	baseret	på	et	

case	studie,	set	i	forhold	til	barriererne	complexity,	organizational	culture	og	proper	use	and	relevance,	

viste	at	disse	er	i	tæt	relation	og	påvirker	hinanden	indbyrdes.	Af	undersøgelsen	fremgår	det,	at	case	

virksomhederne	 anser	 værdien	 for	 lav	 set	 i	 forhold	 til	 de	 ressourcer,	 der	 påkræves	 internt	 i	

virksomheden	 for	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger.	 Det	 er	 tilmed	 en	 hindring	 som	 påvirker	

faktoren	data	tilgængelighed,	da	det	delvist	forudsætter,	at	der	anvendes	ressourcer	til	at	investere	i	et	

standard	system,	der	er	simpelt	at	anvende	og	som	biddrager	med	data.	Ensidig	fokus	på	enhedspris,	

udvikling	af	en	standard	model,	som	omfatter	alle	indkøb	og	skiftende	omkostningsvariabler	fremstår	

endvidere	 som	 hindringer	 i	 undersøgelsen.	 Det	 kan	 hermed	 konkluderes,	 at	 kompleksiteten	 og	 de	

underliggende	 faktorer	 som	 allokering	 af	 ressourcer,	 data	 tilgængelighed,	 fokus	 på	 enhedspris,	

skiftende	omkostningvariable	og	udvikling	af	et	standard	system	som	omfatter	alle	 indkøb,	 fremstår	

som	 de	 største	 hindringer	 for	 danske	 virksomheder,	 når	 de	 totale	 omkostninger	 ved	 sourcing	 og	

outsourcing	i	Kina	skal	inddrages.			

	

De	 totale	 omkostninger	 ved	 at	 source	 og	 outsource	 i	 Kina,	 er	 en	 kompleks	 og	 omfattende	

problemstilling,	som	har	været	vanskelig	at	undersøge,	men	ikke	desto	mindre	yderst	 interessant	og	

relevant.		

7.2 Perspektivering 

Undersøgelsen	har	været	en	dynamisk	process,	hvor	der	både	gennem	surveystudiet	og	casestudiet,	er	

opstået	nye	og	interessante	spørgsmål.		

	

Efter	 at	 have	 undersøgt,	 hvilke	 omkostninger	 danske	 virksomheder	 inddrager	 i	 deres	

beslutningsgrundlag	ved	sourcing	og	outsourcing	 i	Kina	kunne	det	være	 interessant	at	sammenligne	

undersøgelsen	med	sourcing	og	outsourcing	i	andre	lavtlønslande,	som	eksempelvis	Indien	og	Mexico.	

Det	kunne	være	interessant,	at	undersøge	om	de	omkostningskategorier,	som	undersøgelsen	omfatter	

også	ville	kunne	overføres	i	andre	sourcing	og	outsourcing	sammenhænge.		
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I	forlængelse	af	dette	kunne	det	tilmed	være	interessant	at	undersøge,	hvilke	sourcing	og	outsourcing	

beslutninger,	 der	 ville	 være	 relevante	 for,	 at	 inddrage	 de	 totale	 omkostninger.	 Hvis	 de	 totale	

omkostninger	skal	 inddrages	og	understøtte	sourcing	beslutninger,	 skal	det	da	være	 i	 sammenhæng	

med	leverandørvalg,	forbedringer	og	optimering	af	processer	eller	skal	være	i	forbindelse	med	make	

or	buy	beslutninger?	Det	 står	 klart,	 at	 begrebet	beslutning	 eller	 beslutningsgrundlag,	 dækker	meget	

bredt.	 Derfor	 ville	 man	 med	 fordel	 kunne	 konkretisere	 begrebet	 i	 fremtidige	 undersøgelser,	 og	

definere	hvilke	beslutninger	man	ønsker,	at	undersøge	i	sammenhæng	med	de	omkostninger	der	skal	

inddrages.	 Det	 afføder	 tilmed	 spørgsmålet	 om	 hvor	 bredt	 eller	 snævert	 man	 bør	 tilgå	 de	 totale	

omkostninger.	Hermed	forstået,	hvilke	omkostninger	der	konkret	skal	indgå	i	virksomheder	beregning	

af	de	totale	omkostninger.	

	

Endvidere	 kunne	 fremtidige	 undersøgelser	 af	 problemstillingen	 omfatte,	 hvordan	 eller	 hvilke	

værktøjer	der	forefindes	til	at	inddrage	de	totale	omkostninger.	Som	nævnt	under	delkonklusionen	af	

omkostningsteori	 kunne	 man	 have	 inkluderet	 activity	 based	 costing.	 Det	 ville	 skabe	 større	

gennemsigtighed	 i	 fremtidige	 undersøgelser	 omkring	 de	 omkostninger	 som	 danske	 virksomheder	

bliver	eksponeret	for	i	forbindelse	med	sourcing	og	outsourcing	i	Kina.	Dog	bør	man	påberegne,	at	det	

ville	påkræve	meget	mere	detaljeret	data	fra	en	eller	flere	af	case	virksomhederne.		

	

I	 takt	med	at	de	økonomiske	 risici	 ved	globale	 aktiviteter	 stiger	 i	 form	af	 øget	 lønomkostningerne	 i	

lavtlønslandende,	 usikkerheden	 om	 valutakursudviklingen	 og	 debatten	 om	 menneskabte	

klimaændringer,	medfører	det	at	 flere	danske	virksomheder	overvejer	at	 flytte	produktionen	tilbage	

til	Danmark.	Dvs.	at	 forfølge	en	 insourcing	strategi.	Det	kunne	 i	den	 forbindelse	være	 interessant,	at	

undersøge	 om	 eller	 hvornår	 transaktionsomkostningerne	 overstiger	 omkostningerne	 ved	 at	

outsourcing	 i	Kina.	Desuden	rejser	det	et	 interessant	 spørgsmål	omkring	green	sourcing	 og	hvordan	

det	kan	håndteres	i	sammenhæng	med	en	stigende	globalisering.		

	

Der	er	derfor	er	masser	af	interessante	spørgsmål	og	emner	i	forbindelse	med	de	omkostninger	der	er	

forbundet	 med	 sourcing	 og	 outsourcing	 i	 Kina,	 som	 alle	 kunne	 være	 interessante	 at	 undersøge	 i	

fremtiden.	
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BILAG  

Bilag 1 – Elektronisk Spørgeskema 
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Bilag	2	–	Interviewguide	Kvalitative	Interviews		

	
Formål:	At	uddybe	det	elektroniske	spørgeskema	og	belyse,	hvilke	barrierer	danske	
virksomheden	møder,	når	de	skal	inddrage	omkostninger	i	deres	beslutningsgrundlag	

under	sourcing/outsourcing	i	Kina?	
	

	
VIRKSOMHEDEN	GENERELT	&	INDKØBSFUNKTIONEN		
	
1.	Virksomhedens	historie/baggrund?		

2.	Hvor	mange	er	beskæftiget	sig	med	indkøb/sourcing	i	virksomheden?	

3.	Hvordan	er	indkøbsfunktionen	organiseret	i	virksomheden?	

4.	Hvem	rapporterer	indkøbsfunktionen	til?	

5.	Hvordan	måles	indkøberne/indkøbsfunktionens	performance?		

	
SOURCING/OUTSOURCING	GENERELT		
	
6.	Hvordan	er	virksomhedens	set‐up	i	forhold	sourcing/outsourcing	i	Kina?	

7.	Hvad	har	været	virksomhedens	incitament	for	at	source/outsource	i	Kina?	

8.	Hvor	mange	år	har	I	sourcet/outsourcet	i	Kina?	

9.	Hvor	stor	en	andel	af	det	samlede	indkøbsbudget	sources/outsources	i	Kina?	

10.	Forventer	I	at	øge	indkøbsbudgettet	i	forbindelse	med	sourcing/outsourcing	i	Kina?		

11.	Hvilken	type	produkter	sourcer/outsourcer	I	til	Kina?	

Råvarer,	halvfabrikata,	færdigvarer?	

Produkter:	Simple	billige,	simple	høj	værdi,	komplekse	billige,	komplekse	høj	værdi?	

	

OMKOSTNINGER	&	SOURCING/OUTSOURCING	

Med	 udgangspunkt	 i	 et	 konkret	 produkt/produktet/kollektioner,	 som	 er	 sourcet/outsourcet	 i	 Kina	
indenfor	de	sidste	2.	år	bedes	respondenten	tage	stillingen	til	nedenstående	spørgsmål.	Formålet	er	at	
simulere	forløbet	af	en	outsourcing/sourcing	beslutning		
	
12.	 Blev	 produktet	 produceret	 på	 egen	 fabrik/indkøbt	 hos	 en	 underleverandør	 i	 Danmark	 inden	
sourcing	i	Kina?	
	
13.	Hvilke	omkostningstyper	blev	inddraget,	da	i	sourcede/outsourcede	produktet		
	
14.	Hvilke	omkostninger	var	nemme	at	vurdere	og	hvilke	var	svære?	
	
15.	Hvem	blev	inddraget	i	forbindelse	med	vurdering	af	omkostninger	(funktioner)	
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16.	 Hvilke	 omkostninger	 betragtes	 som	 de	 vigtigste	 under	 sorcing/outsourcing	 af	 produktet	 og	
hvorfor?	
	
17.	Medførte	sourcing/outsourcing	af	produktet	nogen	uforudsete	omkostninger?		
	
18.	Hvis	ja..hvilke	og	ville	I	kunne	have	gjort	noget	for	at	have	forudset	disse?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	
	
19.	 Behandlede	 I	 på	 nogen	 måde	 usikkerheden	 i	 estimeringen	 af	 omkostningerne,	 da	 i	
sourcede/outsourcede	produktet?	Hvis	ja	hvordan?	
	
20.	Efter	at	have	hørt	hvilke	omkostninger	I	inddrog….hvorfor	blev	disse	omkostninger	ikke	inddraget,	
da	I	sourcede/outsourcede	produktet?	(hvis	skema	med	udvalgte	omkostninger)	
	
21.	Ville	I	have	inddraget	flere	omkostningstyper	hvis	info	havde	været	til	rådighed?	
	
BARRIERER	
	
22.	Når	I	sourcer/outsourcer,	hvilke	problemer	kunne	der	være	ved	at	inddrage	de	omkostninger	som	
I	ikke	inddrog?	
	
23.	Har	I	nogen	procedure	eller	alt	sourcing	ad	hoc	
	
24.	Hvis	 ikke	 I	 har	 en	 business	 case	model	 til	 at	 vurdere	 de	 totale	 omkostninger	 ville	 i	 overveje	 at	
udarbejde	en	til	fremtidige	projekter?	Hvorfor/hvorfor	ikke?	
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Bilag 3 – Litteraturreview liste 

	
Forfatter Titel Tekst-type Emneområde Kilde 

Anderson, J.C., Thomson, J.B.L. 
& Wynstra, F. 

Combining value and price to make 
purchase decisions in business markets Videnskabelig artikel Omkostningsteori Science Direct 

Axelsson, B., Rozenmeijer, F. & 
Wynstra, F 

Developing sourcing capabilities, Creating 
strategic change in purchasing and supply 
management Bog Sourcing CBS Bibliotek 

Balkow, J. 
In the middle, On sourcing from China and the 
role of the intermediary Afhandling Sourcing CBS Bibliotek 

Breil-Hansen, P. & Olsen, E.  Sourcing Bog Sourcing CBS Bibliotek 

Calfee, J.E. & Rubin, P.H. 
Nontransactional Data in Managerial 
Economics and Marketing Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Source Complete 

Carr, L.P. & Ittner, C.D. Measuring the cost of ownership Videnskabelig artikel Omkostningsteori Management & Accounting Web 

Cederquist, N. & Præst, K.M. 

Outsourcing i mindre danske 
virksomheder, Omkostninger eller 
kompetencer i fokus  Rapport Sourcing CBS Bibliotek 

Coase R.H The nature of the firm Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Source Complete 

Cooper, R. & Slagmulder, R. 
Interorganizational cost management 
and relational context Videnskabelig artikel Omkostningsteori Science Direct 

Drezner, D.W. The Outsourcing Bogeyman Videnskabelig artikel Sourcing Business Source Complete 

Eberhardt, M., McLaren, J., 
Millington, A. & Wilkinson, B. 

Multiple Forces in Component 
Localisation in China Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Ellram L. M. & Siferd S. P.  
Total cost of ownership: A key Concept 
in strategic cost management decisions Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Source Complete 

Ellram L. M. 1993 
Total cost of ownership: element and 
implementation Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Insights: Essentials 

Ellram, L.M. & Maltz, A.B. 

The Use of Total Cost of Ownership 
Concepts to Model the Outsourcing 
Decision Videnskabelig artikel Omkostningsteori Emerald 

Freytag P. V. 2003 Strategisk in- og outsourcing Bog Sourcing CBS Bibliotek 

Goh, M. & Ling, C.  Logistics development in China Videnskabelig artikel Sourcing Emerald 

Herbig, P. & O’Hara, B.  
International procurement practices: a 
matter of relationships Videnskabelig artikel Sourcing Business Insights: Essentials 

Kaplan R.S. & Cooper R. 

Cost and effect, Using integrated cost 
systems to drive profitability and 
performance Bog Omkostningsteori CBS Bibliotek 

Kennedy, G. & Clark, D 
Outsourcing to China – Risks and 
benefits Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Lippert-Rasmussen M. & Mols N. 
P 

Transaktionsomkostningsteori, en 
introduktion til Williamson Bog Omkostningsteori CBS Bibliotek 

Meredith, J.S Item selection for global purchasing Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Monczka, M., Petersen, K.J., 
Handfield, R.B. & Ragatz, G.L.  

Success Factors in Strategic Supplier 
Alliances: The Buying Company Perspective Videnskabelig artikel Sourcing Wiley Online Library 

Monczka, R.M. & Trent, R.J.  
Pursuing Competitive Advantage 
through Integrated Global Sourcing Videnskabelig artikel Sourcing Business Source Complete 

Nassimbeni, G. & Sarto 
Sourcing in China. Strategies, methods 
and experiences Bog Sourcing CBS Bibliotek 

Nassimbeni, G. & Sartor Sourcing in China: a typology Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Platts, K.W. & Song, N. 
Overseas sourcing decisions – the total 
cost of sourcing from China Videnskabelig artikel Sourcing Emerald 

Platts, K.W., Song, N. & Bance 

The use of total cost of ownership: 
Concepts to model the outsourcing 
decision Videnskabelig artikel Sourcing Emerald 

Salmi, A. 

Organising international supplier 
relations: An exploratory study of 
Western purchasing in China Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Scully J. I. & Fawcett S. E. 

International procurement strategies: 
challenges and opportunities for the 
small firm Videnskabelig artikel Sourcing Emerald 

Smytka, D.L. & Clemens, M.W.  
Total cost supplier selection model: a 
case study Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Insights: Essentials 
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Ting, A Outsourcing in China Videnskabelig artikel Sourcing Science Direct 

Wilkinson, B., Eberhardt, M., 
Mclaren, J. & Millington, A 

Human resource barriers to partnership 
sourcing in China Videnskabelig artikel Sourcing Emerald 

Williamson O.E.  The Economic institutions of capitalism Bog Omkostningsteori CBS Bibliotek 

Williamson, O.E.  
Strategy Research: Governance and 
Competence Perspectives Videnskabelig artikel Omkostningsteori Business Source Complete 
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Bilag 4 – Interview case virksomhed A 

	
Dato:	03.04.2013	
Varighed:	1	time	36	minutter	
Respondent:	Managing	Director	
Interviewer:	Jens	Hornung	Christoffersen	
	
Interviewer:	Kan	du	starte	med	at	fortælle	lidt	om	jeres	set‐up	i	forbindelse	med	at	source	i	Kina?	
	
Respondent:	Vi	bruger	primært	Hong	Kong	firmaer,	som	så	har	produktioner	i	Kina.	Det	gør	vi	fordi	
for	der	er	mere	styr	på	tingene.	Du	har	i	bund	og	grund	alle	parametre	som	i	Europa.	Eksempelvis	har	
du	 de	 samme	 reklamationsbehandling	 professionelt….du	 har	 betalingsbetingelser,	 som	 vi	 har	
oparbejdet	 gennem	et	mangeårigt	 samarbejde	 til	 løbende	60	dage,	 som	 ikke	er	uvæsentligt,	hvis	du	
tager	logistiksiden	med	fra	når	vi	placerer	ordren	til	vi	har	den	hjemme.		
	
Interviewer:	Dvs.	at	I	har	en	rimelig	lang	reaktionstid	når	I	skal	bestille	varer?	
	
Respondent:	Det	er	der	i	aller	højeste	grad	og	vores	store	kunder	vil	have	gode	betalingsbetingelser,	
så	hvis	du	er	leverandør	til	os	er	der	en	betalingsbetingelse	på	90	dage.	Det	er	ren	business,	og	jeg	er	
ked	af	at	sige	det,	men	det	er	de	store	danske	virksomheder,	som	det	går	rigtigt	godt	for,	som	styrer	
det.		
	
Interviewer:	 Men	 er	 der	 ikke	 en	 ny	 EU	 lov	 som	 gør,	 at	 de	 store	 danske	 virksomheder	 ikke	 kan	
pålægge	mindre	virksomheder	betalingsbetingelser?		
	
Respondent:	 Jo	men	den	er	 ligesom	 ikke	 trådt	 i	kraft	endnu	og	 jeg	 tror	 ikke	rigtig	det	vil	ændre	så	
meget.	Tyskerne	har	haft	det	i	mange	år	og	vi	har	også	tyske	kunder,	men	betalingsbetingelser	på	90	
dage…slut	 færdigt.	Det	 er	 også	 derfor,	 at	 det	 er	 så	 vigtigt	 for	 os	 at	 få	 gode	betalingsbetingelser	 hos	
vores	 leverandører	 for	 når	 varen	 er	 ca.	 8	 uger	 om	 at	 komme	 hjem	 til	 Danmark,	 så	 er	
betalingsbetingelsen	eller	de	der	90	dage	jo	næsten	gået.			
	
Interviewer:	Kan	du	fortælle	mig	lidt	om	virksomhedens	produkter	og	koncept?	
	
Respondent:	Vi	producerer	komponenter	og	vi	er	lagerførende.	Det	koncept	vi	har	er,	at	vi	laver	nogle	
samarbejdsaftaler	med	vores	kunder,	hvor	vi	baseret	på	deres	forecast	 laver	en	rammeaftale.	Derfor	
kan	kunderne	trække	varer	fra	dag	til	dag,	hvilket	kræver	at	vi	har	et	relativt	stort	lager.	På	den	måde	
har	vi	differentieret	os	fra	vores	konkurrenter,	fordi	de	har	en	lang	reaktionstid.	Det	er	der	ikke	særlig	
mange	 virksomheder,	 der	 kan	 leve	 med.	 Derfor	 har	 vi	 fået	 nogle	 store	 danske	 virksomheder	 som	
kunder,	 fordi	 de	 kan	 lide	 vores	 koncept.	 Det	 kræver,	 at	 vi	 har	 en	 god	 likviditet	 fordi	
betalingsbetingelserne	ikke	er	de	samme	hele	kæden	igennem	plus	vi	så	også	skal	ligge	inde	med	det	
lager	 vi	 har.	 Så	 har	 vi	 også	 en	 risiko	 forbundet	 med	 det	 lager.	 Alt	 er	 i	 princippet	 solgt	 og	
kundespecifikt,	men	hvis	kunden	går	konkurs	ligger	vi	inde	med	lageret.	Syv	ni	tretten…så	har	vi	kun	
haft	ganske	få	kunder,	som	er	gået	konkurs.	Vi	er	så	samtidig	også	rimelig	selektive	og	siger	kun	ja	til	
relative	store	kunder.		
	
Interviewer:	Hvad	er	jeres	kerneprodukt?	
	
Respondent:	 Man	 kan	 jo	 sige	 hvorfor	 eller	 hvordan	 kan	 vi	 spare	 nogle	 virksomheder	 for	 nogle	
omkostninger,	 fordi	 vi	 er	 jo	 et	 fordyrende	mellemled.	 Vi	 skal	 jo	 tjene	 nogle	 penge	 på,	 at	 finansiere	
vores	lager.	Men	der	er	stadig	væk	plads	til	os,	selvom	vores	dækningsbidrag	er	faldende.	
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Førhen	 indenfor	 dansk	 industri	 var	maskinerne	 gamle,	 men	 det	 er	man	 ved	 at	 få	 skiftet	 ud	 nu,	 så	
maskinerne	er	de	samme	som	står	i	Østen.	Derfor	på	det	område	er	man	lige	i	forhold	til	Østen.	Men	de	
er	 stadig	 billigere	 på	 timelønninger	 og	 utilities	 og	 andre	 ting,	 men	 så	 skal	 man	 tænke	 over	 at	 så	
kommer	fragten	oveni	og	vores	fortjeneste	og	så	er	man	ved	at	være	oppe	på	danske	kostpriser.	Så	har	
vi	også	valutarisikoen,	som	også	betyder	rimeligt	meget,	fordi	i	Kina	vil	de	kun	handle	i	US	dollars.		
	
Interviewer:	Er	det	så	noget	i	kan	kalkulere	eller	indregne	i	jeres	beslutningsgrundlag	
	
Respondent:	 Vi	 prøver,	men	 det	 er	 svært.	 Vi	 bliver	 jo	 hele	 tiden	 presset	 på	 prisen,	 og	 forsøger	 at	
indregne	det.		
	
Interviewer:	Dvs.	det	ikke	er	en	konkret	beregning,	men	man	lægger	det	ind	i	salgsprisen	og	håber	på	
at	eventuelle	omkostninger	vil	være	dækket	ind?	
	
Respondent:	Ja,	det	er	vi	nød	til,	specielt	på	de	produkter,	hvor	vi	bliver	presset	meget	på	prisen.		
	
Interviewer:	Hvor	mange	beskæftiger	sig	med	indkøb	i	virksomheden?	
	
Respondent:	Vi	er	8	 i	virksomheden,	hvor	en	er	 tilknyttet	som	lagermand,	og	så	har	vi	en	tekniker,	
som	tjekker	nogle	af	de	 ting	vi	 får	 ind.	Det	er	vi	blevet	nød	til	efter	at	vi	har	 fået	kunder	som	stiller	
store	krav	til	kvaliteten.	Så	har	vi	en	3	–	4	sælgere,	en	logistikdame	som	koordinerer	indkøbet.		
	
Interviewer:	Hvem	sourcer	så	i	Kina	eksempelvis	efter	nye	leverandører?	
	
Respondent:	 Der	 har	 vi	 en	 person	 siddende	 ovre	 på	 Fyn.	 En	 tidligere	 indkøber,	 som	 kom	 fra	 en	
virksomhed	der	lavede	lamper.	Han	har	en	masse	kontakter	rundt	omkring	i	verden,	og	han	arbejder	
hjemmefra.	Han	arbejder	3	dage	om	ugen….hans	kone	mener	det	snart	er	på	tide	han	går	på	pension.		
	
Interviewer:	Er	det	så	også	ham	der	tager	ud	og	besøger	leverandørerne	i	Kina?	
	
Respondent:	 Nej	 det	 ikke…..altså	 vi	 har	 en	 ca.	 10	 leverandører	 som	 vi	 har	 brugt	 siden	 vi	 startede	
derude	og	vi	ved	hvad	de	er	gode	til.	Men	i	kraft	af	at	vi	bliver	presset	mere	og	mere	på	prisen	må	vi	
afvige	en	smule	fra	vores	koncept,	og	finde	nogle	alternativer.	Men	det	bringer	mig	lidt	tilbage	til	vores	
kernekompetence	eller	vores	berettigelse.	For	nogle	år	siden	skulle	alle	jo	source	og	så	ansætter	man	
en	 der	 finder	 en	 leverandør	 på	 internettet,	 som	 er	 billige.	 Alt	 er	 godt	 og	 priserne	 er	 gode,	men	 så	
kommer	partiet	hjem	og	alt	er	i	”træskodimensioner”.	Så	går	de	tilbage	til	 leverandøren……og	der	er	
mange	 kinesere	 som	 ikke	 taler	 engelsk	 eller	 også	 taler	 de	 et	meget	 dårligt	 engelsk,	 og	 du	 kan	 ikke	
komme	igennem	med	en	skid.	Derfor	er	hele	det	parti	varer	måske	tabt.	Her	kommer	vi	så	ind,	fordi	alt	
det	 der	har	 vi	 jo	 været	 igennem,	 og	 vi	 ved	hvor	 vigtigt	 det	 er	 at	man	gør	 sit	 fodarbejde	 inden	man	
kaster	sig	ud	 i	det.	Det	har	vores	kunder	 ikke	ressourcer	til	eller	også	 ligger	det	 ikke	 indenfor	deres	
spidskompetence.	Så	selvom	de	selv	er	derude	og	måske	selv	sourcer	derude,	har	det	ikke	nok	værdi	
for	dem.	Vi	udvikler	os	derfor	i	takt	med	vores	kunder	og	de	opgaver	vi	får.		
	
Interviewer:	Så	qua	jeres	erfaring	derude	har	I	jeres	berettigelse?	
	
Respondent:	Ja	fordi	vi	eksempelvis	ved,	at	de	der	leverandører	er	skide	gode	til	det	der,	og	ham	der	
er	 skide	 god	 til	 det	 der,	 og	 ham	 der	 er	 god	 til	 at	 lave	 ledninger,	 og	 priserne	 er	 langt	 bedre	 end	 i	
Danmark.		
	
Interviewer:	Hvordan	har	I	så	opbygget	den	erfaring?	
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Respondent:	 Vi	 har	 rejst	 meget	 derude	 for	 en	 10	 år	 siden.	 Eksempelvis	 er	 vi	 vores	 leverandør	 i	
Taiwan	første	eksportkunde.	Vi	har	meget	goodwill	derude,	så	hvis	vi	kommer	med	en	ordre	investere	
de	i	maskiner	og	værktøj.		
	
Interviewer:	Inkluderer	I	så	ikke	værkstøjsomkostninger,	når	I	sourcer	i	Kina?	
	
Respondent:	 Som	 udgangspunkt	 betaler	 vi	 ikke	 selv	 værktøjsomkostningerne.	 Vi	 får	 kunden	 til	 at	
betale	 en	 andel,	 50%.	 Såfremt	 de	 efterfølgende	 ønsker,	 at	 få	 værktøjet	 udleveret	 skal	 der	 betales	
yderligere	50%.	Dette	sker	sjældent	 idet	det	er	vanskeligt	at	 få	værktøjet	 til	at	 fungere	på	maskiner	
herhjemme.	De	få	gange	vi	beslutter	at	betale	for	værktøjet	skyldes	det	følgende	årsager.	Kunden	har	
ikke	penge	til	investering	i	værktøjer.	Vi	aftaler	således,	at	vi	pålægger	emneprisen	en	værktøjsandel	
regnet	 på	 første	 forventet	 forbrug.	Den	 anden	 grund	kan	 være,	 at	 kunden	 ikke	 ønsker	 at	 betale	 for	
værktøjer….måske	 fordi	 de	 har	 et	 i	 forvejen.	 Vi	 overvejer	 herefter	 potentialet	 i	 kunden	 og	 såfremt	
dette	 er	 stort,	 betaler	 vi	 for	 værktøjet,	 og	 afhængig	 af	 beløbet	 udgiftsføres	 dette	 umiddelbart	 eller	
aktiveres	og	afskrives	over	5	år.	
		
Interviewer:	Hvor	meget	af	jeres	samlede	indkøbsbudget	udgør	indkøbet	i	Kina?	
	
Respondent:	Det	er	stigende	desværre,	men	vi	er	nød	til	det	for	at	være	med	prismæssigt.	Vi	får	nogle	
drøje	hug.	Vi	får	noget	lort	hjem	en	gang	i	mellem,	som	jeg	også	nævnte	før,	men	vi	er	nød	til	at	gøre	
det	for	at	være	konkurrencedygtige…….men	det	er	ikke	ret	meget	til	os.		Vi	skal	have	x	antal	procent	i	
dækningsbidrag	for	at	vi	har	vores	berettigelse	til	at	køre	konceptet	med	at	være	lagerførende.	Det	var	
noget	andet	hvis	vi	bare	havde	en	sourcing	afdeling	derude	og	vores	kunde	sagde	vi	skal	bruge	sådan	
og	sådan	og	vi	sagde	det	er	fint	dem	kan	I	få	ex	works	herfra	og	vi	skal	ikke	stå	for	lager	eller	sådan	
noget.	Den	model	sidder	jeg	sådan	set	at	arbejder	med	pt.	fordi	vi	har	en	leverandør	vi	bruger	meget	
derude,	og	som	godt	kan	se	ideen	med	det,	og	som	godt	kan	se	det	svære	i	at	de	skal	tjene	penge,	vi	
skal	 tjene	 og	 det	 skal	 sejles	 hjem	 og	 det	 ene	 med	 det	 andet.	 Så	 vi	 er	 ved	 at	 se	 på	 nye	
forretningsområder,	hvor	vi	vil	etablere	os	derude	med	en	decideret	sourcingafdeling	med	de	kunder	
vi	har.	Altså	med	direkte	salg	derude	til	kunden,	fordi	vores	salg	er	gået	fra	at	være	100%	dansk	til	at	
levere	 over	 hele	 verden.	 Vi	 levere	 direkte	 fra	 vores	 leverandør.	 Der	 er	 faktisk	 meget	 vi	 ikke	 ser	
herhjemme.		
	
Interviewer:	Men	køber	i	kun	ind	i	Kina?	
	
Respondent:	Nej,	det	gør	vi	ikke.	80%	af	vores	indkøb	er	i	Taiwan,	fordi	hvis	man	ser	på	hvad	Taiwan	
er,	så	er	det	jo	mennesker	som	er	udvandret	fra	Kina,	som	næsten	kun	har	deres	arbejdskraft	at	byde	
på	bygget	op	omkring	familier,	som	er	gode	til	hver	deres	område….og	så	har	de	så	os	til	sælge,	fordi	
mange	af	dem	kan	ikke	rigtig	engelsk.	Altså	de	bliver	bedre,	men	det	er	en	underskov	af	virksomheder,	
og	derfor	bliver	de	altså	nød	til	at	være	konkurrencedygtige.		
	
Interviewer:	For	de	det	så	produceret	i	Kina,	selvom	de	ligger	i	Taiwan?	
	
Respondent:	De	store	selskaber	gør,	men	det	er	primært	for	at	få	del	af	det	kinesiske	marked.	Alt	hvad	
de	eksporterer,	bliver	 lavet	 i	Taiwan.	De	kan	faktisk	ikke	eksportere	ud	af	Kina,	 fordi	de	ikke	har	en	
eksportlicens.		
	
Interviewer:	Hvor	lang	tid	har	i	sourcet	derude…er	det	siden	i	startede	i	1999?	
	
Respondent:	Det	er	faktisk	før,	fordi	jeg	har	været	ansat	som	direktør	i	en	virksomhed	der	hed	Georg	
Voss,	der	var	ejet	af	Kirkeby…..Lego’s	penegetank.	Grunden	til	de	gik	ind	i	det	var,	at	de	var	involveret	
med	 nogle	 investeringer	 gennem	 nogle	 kapitalkæder.	 Det	 lå	 også	 rigtig	 godt,	 og	 de	 kunne	 godt	 se	
meningen	med,	 at	 investere	 i	 det.	Desværre	 kunne	det	 ikke	 løbe	 rundt	 derude….jeg	 blev	 ansat	 som	
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økonomidirektør,	det	var	egentlig	ikke	noget	jeg	havde	søgt,	men	fik	det	tilbudt.	Så	var	jeg	der	en	uge	
og	 tænkte	 hvad	 er	 det	 her	 for	 noget.	 Der	 var	 100	mennesker	 ansat,	 og	 ikke	 rigtig	 noget	 at	 levere.	
Derfor	 måtte	 jeg	 sig	 fra,	 men	 fik	 så	 tilbudt	 en	 anden	 opgave	 og	 det	 var	 at	 lave	 en	 plan	 for	
virksomheden,	 og	 analysere	 virksomheden.	Det	 ville	 jeg	 gerne	 gøre,	men	 så	 ville	 jeg	 gerne	 have	 en	
ansat	til	at	tage	sig	af	det	økonomiske.	Så	jeg	hentede	en	af	mine	tidligere	medarbejdere,	som	var	gået	
på	 pension	 og	 fandt	 frem	 til	 gennem	 min	 analyse,	 at	 det	 ikke	 kunne	 betale	 sig.	 Der	 var	 ca.	 100	
mennesker	 ansat	 og	 mange	 af	 dem	 var	 gamle	 B&W	 ansatte.	 De	 havde	 deres	 røde	 bøger	 og	 deres	
indstilling	var	lidt,	at	hvis	de	ikke	ville	lave	varen	…ja	så	ville	de	sgu’	ikke.	Det	gjorde	så	at	vi	blev	nød	
til…altså	 vi	 havde	 B&O	 som	 kunde	 og	 vi	 havde	 Volvo	 oppe	 i	 Sverige,	 og	 de	 skulle	 da	 have	 deres	
ting….de	 var	 ligeglade.	Deres	produktion	 gik	 jo	 i	 stå,	 hvis	 vi	 ikke	 leverede	varen.	 Så	 vi	 tænkte	hvad	
fanden	gør	vi	så…og	så	begyndte	vi	faktisk	at	source.	Så	det	var	helt	tilfældigt.		
	
Interviewer:	Så	det	var	sådan	sourcing	startede	op?	
	
Respondent:	 Ja,	 så	 det	 var	 faktisk	 sådan	 det	 startede	 op,	 og	 vi	 sad	 tænkte	 hvorfor	 bare	 købe	
eksempelvis	 fjedre…det	 er	 jo	bare	 sådan	et	 lavpris	produkt.	Hvorfor	 så	 ikke	også	begynde,	 at	 sælge	
noget	 andet,	 selvom	 vi	måske	 ikke	 havde	 forstand	 på	 drejedele	 eller	 beslag.	 Så	 fandt	 vi	 nogen	 der	
havde	qua	dem	vi	sourcede	hos,	og	så	voksede	det	stille	og	roligt.	Desværre	kunne	det	ikke	rigtig	løbe	
rundt	derude	og	blev	nød	til	at	fyre	100	medarbejdere	og	vi	havde	egentlig	lige	fået	en	stor	ordre	fra	
Novo	Nordisk,	og	det	var	jo	et	problem	for	dem.	Så	vi	sad	fire	medarbejdere	derude	og	tænkte…hvad	
skal	vi	lave	når	vi	lukker,	og	vi	tænkte	så	om	vi	bare	skulle	starte	op	selv.		Vi	havde	jo	ordren	fra	Novo,	
at	starte	op	på,	og	det	var	en	ca.	400.000	om	måneden.	Det	var	derfor	en	rigtig	fin	måde	at	starte	op	på.		
	
Interviewer:	Hvis	du	skal	tænke	tilbage	på	et	konkret	produkt	du	har	sourcet	indenfor	de	sidste	to	år.	
Hvilke	omkostninger	inddrog	I,	i	jeres	beslutningsgrundlag	udover	pris	og	transport?	
	
Respondent:	Nu	er	vi	lidt	i	den	atypiske	situation….og	bankerne	vil	sige	vi	har	jord	i	hovedet,	men	vi	
laver	sådan	set	ikke	budgetter.	Vi	ved	ikke	hvornår	vores	kunder	vil	købe	vores	varer	eller	hvad	deres	
omsætning	er.	Hvis	vi	skulle	lave	budgetter	skulle	vi	have	noget	mere	input	fra	vores	kunder	og	det	vil	
de	ikke.	Derfor	ved	vi	hvad	vores	faste	omkostninger	er,	og	det	er	egentlig	det	vi	kører	efter…..og	de	er	
sgu	 faste	 og	 har	 ikke	 de	 helt	 store	 udsving…..men	 vi	 har	 gjort	 meget	 variabelt.	 Altså	 fragten	 er	 jo	
variable	og	 tolden	er	variable…så	det	vi	 egentlig	 siger	er,	 at	vi	 som	udgangspunkt	 skal	 tjene	x	antal	
procent	på	en	vare.	Vi	får	en	kostpris	på	en	vare	derude,	som	er	baseret	på	en	forespørgsel	fra	vores	
kunde	med	et	årsforbrug	og	nogle	aftræk.	Det	spørger	vi	så	en	3	–	4	leverandører	om	alt	afhængig	af	
hvilket	produkt	det	er.	Så	sammenligner	vi	de	her	priser	og	vurdere	hvor	det	er	mest	optimalt…ikke	
bare	 ud	 fra	 prisen,	 men	 også	 set	 i	 forholde	 til	 kvaliteten…..afhængig	 hvilken	 kunde	 det	 er.	 Så	 vi	
vurderer	ud	fra	kunden	og	deres	kvalitetskrav	og	så	selvfølgelig	også	set	ud	fra	de	betalingsbetingelser	
vi	har	og	hvis	vi	køber	andre	ting	fra	leverandøren.	Køber	vi	andet	kan	vi	få	en	lidt	bedre	pris,	men	er	
det	det	eneste	vi	køber	bliver	det	selvfølgelig	dyrere.	Normalt	leverer	vi	FOB,	men	hvis	det	er	mindre	
mængder	bliver	det	ex	works….og	så	kommer	der	lige	pludselig	nogle	omkostninger.		
	
Interviewer:	 Eftersom	 alles	 jeres	 produkter	 er	 produktspecifikke	 indregner	 I	 så	 nogle	
produktudviklingsomkostninger?	
	
Respondent:	Nej,	det	gør	vi	egentlig	ikke	
	
Interviewer:	Hvorfor?	
	
Respondent:	Vi	ved	ikke	rigtig	hvor	lang	tid	det	tager	og	udvikle	og	vi	siger	det	er	ligesom	en	del	af	
vores	service.	Vi	vejleder	så	vores	kunder	i	materiale	valg	og	anbefaler	en	løsning.	Vi	har	en	dialog	med	
kunden	omkring	det.	Det	er	det	samarbejde	vi	har	i	udviklingsfasen.	Det	vi	så	gør	mange	gange…det	er	
at	vi	får	lavet	prototyper	herhjemme.	Vi	har	en	rigtig	god	mand	som	sidder	i	Stenløse,	som	ikke	laver	
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andet	 end	 prototyper	 for	 jeg	 ved	 ikke	 hvor	 mange	 danske	 virksomheder.	 Vi	 betaler	 for	 det,	 men	
indregner	det	ikke.	Det	er	en	service	vi	giver.		
	
Interviewer:	Så	I	får	ikke	lavet	nogle	prøver	i	Asien?	
	
Respondent:	Nej,	for	på	det	stadie	er	de	meget	primitive,	og	mange	gange	skal	vi	have	lavet	10	af	de	
der	og	10	af	de	der,	med	forskellige	tykkelser	eller	dimensioner.	Hvis	vi	skal	have	lavet	det	i	Kina	går	
der	alt	for	lang	tid	med	det,	og	du	ved	udviklingsfolk	vil	jo	gerne	have	det	dagen	efter.			
	
Interviewer:	Det	er	måske	også	for	svært	at	beregne	på	forhånd?	
	
Respondent:	Ja	det	er	det.	Vi	får	så	nogle	tegninger	fra	kunden	og	på	baggrund	af	vores	prøver	voterer	
de	 så	 og	 vælger	 en	 prototype.	 Så	 sender	 vi	 det	 ud	 til	 vores	 leverandører.	 Der	 er	 jo	 så	 også	 nogle	
værktøjsomkostninger,	 hvilket	 vi	 er	 glade	 for	 fordi	 så	 skifter	 leverandøren	 sjældent.	 Det	 er	 i	 øvrigt	
også	noget	der	gør	det	rigtigt	interessant,	at	få	det	lavet	i	Østen……det	er	deres	værktøjspriser.	Der	kan	
vi	slet	ikke	være	med	herhjemme.	Nu	er	de	også	ved	at	lære,	at	lave	flere	emner	i	samme	værktøj….før	i	
tiden	lavede	de	bare	et	og	hvis	der	var	brug	for	mere	lavede	de	bare	nogle	flere	fordi	det	var	så	billigt.	
Så	får	vi	nogle	prototyper	hjem	og	hvis	der	så	skal	justeres	på	værktøjet	for	de	så	lov	til	at	betale	for	
det.		
	
Interviewer:	Kan	I	så	få	kunden	til	at	betale	for	evt.	ændringer?	
	
Respondent:	Ja	de	ved	godt,	at	hvis	de	laver	ændringer	så	koster	det.	Vi	har	overvejet	om	vi	skulle	gå	
ind	og	betale	for	værktøjet,	men	hvorfor	skulle	vi	det.	Det	er	jo	ikke	det	vi	lever	af.		
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	kapitalomkostningerne.	Er	det	noget	i	indregner?		
	
Respondent:	Nej,	de	har	været	så	små….herregud	hvor	meget	koster	det	at	have	en	kassekredit.	Nej,	
det	har	ikke	rigtig	betydet	noget.		
	
Interviewer:	Tror	du	det	ville	være	muligt,	hvis	I	eksempelvis	fik	nogle	lidt	dyrere	varer	på	lager?	
	
Respondent:	Jeg	bruger	det	som	argument	overfor	vores	sælgere.	Jeg	siger	hør	her	vi	skal	altså	have	
forrentet	varerne,	og	hvis	de	blot	ligger	på	lager	holder	det	ikke.	Som	udgangspunkt	skal	vi	tjene	30%.	
Jeg	ved	godt,	at	det	ikke	er	alle	varer	vi	kan	tjene	30%	på…vi	har	nogle	dyre	varer	til	350	kr.	og	dem	
kan	vi	ikke	tjene	så	meget	på.	Rent	tidsmæssigt	er	det	jo	egentlig	det	samme	uafhængigt	af	hvad	varen	
koster	
	
Interviewer:	Så	det	I	fokuserer	på	er	prisen	og	fragt?	
	
Respondent:	 Ja	 det	 er	 det…og	 ikke	 så	meget	 kursen.	Den	 er	 rimelig	 stabil.	 Der	 hvor	 vi	 køber	 ind	 i	
dollar	er	vi	selvfølgelig	eksponeret,	men	det	er	egentlig	ikke	så	meget.	Vi	tager	forbehold	for	det	i	vores	
tilbud	til	kunden.	Ved	en	ændring	på	plus	minus	5‐10%	i	kursen	har	vi	ret	til	at	ændre	prisen	overfor	
kunden.	Det	er	man	bare	nød	til.	
	
Interviewer:	 Hvis	 vi	 nu	 tager	 udgangspunkt	 i	 det	 her	 produkt	 i	 den	 her	 fjedre	 som	 ligger	 her	 på	
bordet…var	der	så	nogle	uforudsete	omkostninger?	
	
Respondent:	Nej,	det	synes	jeg	faktisk	ikke.	Prøverne	er	der	jo	betalt	for….hvis	ikke	de	første	prøver	
er	 i	 orden…altså	 dem	 som	 kommer	 fra	 en	 nulserie.	 Hvis	 de	 ikke	 er	 orden	 betaler	 leverandøren	 for	
nogle	 nye.	 Så	 er	 der	 fragten,	 og	 jo	måske	 noget	 luftfragt.	 Vores	 omkostninger	 til	 luftfragt	 er	 steget	
sidste	år,	og	det	er	da	noget	jeg	har	fokus	på.	Er	det	fordi	vi	ikke	har	haft	styr	på	vores	lagre	eller	er	der	
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noget	 andet	 der	 ligger	 til	 grund	 for	 det.	 Det	 er	 da	 en	 konto	 man	 kan	 gøre	 noget	 ved.	 Som	
udgangspunkt,	så	er	det	 leverandøren	der	tager	en	eventuelle	meromkostning,	og	det	gør	de	faktisk.	
Altså	hvis	det	er	en	de	10	faste	leverandører	vi	har.	Hvis	det	er	fra	Kina	så	glem	det.	De	gør	det	ikke.	De	
er	 ligeglade.	Hvis	du	eksempelvis	vil	have	10	nye	prøver,	 som	må	du	selv	betale	både	 for	prøver	og	
fragt	af	dem.	Men	det	ved	vi	kan	komme,	og	så	er	det	ikke	rigtig	uforudsete.		
	
Interviewer:	Du	talte	tidligere	om,	at	I	havde	modtaget	et	parti	i	”træskodimensioner”…..var	der	noget	
i	kunne	have	gjort	for	at	have	undgået	dette?	
	
Respondent:	Jamen	det	gør	vi.	Eksempelvis	det	her	produkt	(fjedre).	Der	kan	du	se,	at	den	ikke	rigtig	
er	lukket	ordentlig	til…..det	var	ikke	vist	på	tegningen,	så	min	søn	har	været	nede	og	sidde	og	klippe	
den	af.	Så	det	er	nogle	helt	andre	ting	man	skal	 fortælle	dem,	og	det	tager	 lang	tid	at	 forklare	og	det	
skal	skæres	helt	ud	i	pap.	De	er	så	langt	tilbage	derude	med	mange	ting.	Det	vi	så	gør	nu	er,	at	jeg	har	
en	 gammel	 ven	 som	 er	 direktør	 for	 et	 selskab	 derude,	 der	 laver	 kvalitetstjek,	 hvor	 vi	 kan	 lave	
opfølgning	på	fabrikken.	Han	tjekker,	at	maskinerne	er	i	orden	og	at	fabrikken	og	ejerskab	og	det	hele	
er	ok.	Det	skal	vi	lige	have	en	rapport	om,	og	det	gør	vi	inden	vi	går	i	gang,	fordi	vi	har	lært	af	det	her.		
	
Interviewer:	Så	den	virksomhed	laver	ikke	andet	en	det?	
	
Respondent:	Ja,	han	laver	ikke	andet	end	det.	Så	har	vi	også	nogle	opgaver	for	medicobranchen,	hvor	
kvaliteten	skal	være	høj,	og	så	beder	vi	ham	om	at	lave	et	tjek,	som	koster	eksempelvis	300	dollar.	Det	
har	vi	så	med	i	vores	kalkulation.	Det	har	vi	valgt,	at	gøre	på	kritiske	produkter….det	er	vi	simpelthen	
nød	til	at	gøre	i	Kina.		
	
Interviewer:	Er	der	nogen	produktioner	som	I	sourcede,	hvor	det	gik	helt	galt?		
	
Respondent:	Ja	vi	havde	et	tab	på	ca.	en	½	million	i	forbindelse	med	vi	skulle	støbe	nogle	lamper.	Der	
kastede	 vi	 os	 ud	 i	 et	 samarbejde	 med	 en	 kinesisk	 leverandør,	 men	 det	 var	 måske	 ligeså	 meget	
specifikationen	 fra	 kundens	 side	 som	 ikke	 var	 i	 orden.	 Vi	 har	 haft	 forskningsinstituttet	 inde	
over…..fordi	vi	har	ikke	haft	ressourcer	eller	know‐how	til	at	håndtere.	Vi	var	ude	og	få	lavet	værktøj	
og	en	hel	masse	prøver	og	værktøj	og	det	kostede	os	så	en	halv	million.	Den	lærestreg	har	så	gjort	at	vi	
ikke	kaster	os	ud	i	sådan	nogle	projekter……vi	gøre	vores	lærepenge	
	
Interviewer:	Dvs.	i	nogle	sourcingprojekter	bliver	I	eksponeret	for	nogle	omkostninger	og	det	prøver	
man	så	at	lære	af,	og	så	tager	man	sine	forbehold	ved	fremtidige	projekter	
	
Respondent:	Lige	nøjagtig	
	
Interviewer:	Er	det	så	noget	man	indregner	i	fremtidige	beslutninger	
	
Respondent:	Det	kan	du	ikke…vi	har	forholdt	os	til	værktøjsomkostninger	og	enhedsprisen.	Samtidig	
siger	kineserne	aldrig	nej,	hvilket	også	gør	det	svært	at	vurdere	om	tingene	kan	lade	sig	gøre.		
	
Interviewer:	Har	i	en	total	cost	of	ownership	metode	altså	dvs.	en	måde	hvorpå	I	måler	og	inddrager	
alle	mulige	omkostninger	forbundet	med	sourcingen?	
	
Respondent:	Nej,	det	har	vi	ikke.	Det	er	for	svært	og	bruge	i	forhold	til	hvad	vi	kan	få	ud	af	det.	Vores	
virksomhed	 er	 i	 bund	 og	 grund	 købmandskab.	 Vi	 forholder	 os	 ikke	 til	 de	 helt	 store	 teorier,	 men	
derimod	lærer	vi	af	virkeligheden.	Vi	har	nogle	principper,	som	er	hvad	vi	skal	tjene	på	det.	Det	er	så	
ikke	i	alle	tilfælde	det	kan	lade	sig	gøre.	Der	kommer	nogle	omkostninger	i	forbindelse	med	sourcing,	
men	mange	af	dem	er	fordelt	ud	i	nogle	fasteomkostninger.	Så	kan	man	sige	at	den	½	million	som	vi	
tabte	var	nogle	dyre	lærepenge.	Men	vi	har	lært	af	det,	som	sikkert	også	vores	kunde	har.	Det	har	vi	så	
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bare	ikke	fået	noget	for…….men	det	er	jo	også	blevet	så	nemt	at	source	gennem	internettet.	Det	er	bare	
ikke	så	nemt,	for	der	kan	være	nogle	rigtig	store	omkostninger	forbundet	med	det	at	source.	Men	det	
har	vi	lært.		
	
Interviewer:	 Er	 det	 din	 opfattelse,	 at	 der	 er	 nogle	 leverandører,	 der	 har	 manipuleret	 med	 nogle	
informationer?	
		
Respondent:	Det	tror	jeg	ikke,	men	man	kan	jo	ikke	vide	det.	Vi	har	i	hvert	fald	ikke	taget	nogen	i	at	
gøre	det.	Vi	har	været	selektive	i,	at	vælge	nogle	leverandører,	som	har	været	iso‐certificeret	og	som	
har	 systemerne	 i	 orden.	 Men	 jeg	 skal	 da	 ikke	 forsværge	 at	 de	 ”fifler”	 lidt	 med	 nogle	 data	 og	
kvalitetsrapporter.	 Vi	 tager	 nogle	 stikprøver,	 og	 så	 kan	 det	 jo	 godt	 være	 de	 ligger	 uden	 for	
grænserne…så	jo	måske	bliver	der	manipuleret	lidt	med	det,	fordi	de	tager	jo	også	nogle	stikprøver,	og	
så	forstår	de	det	ikke	rigtig.	Det	værste	er	hvis	varen	kommer	hjem….vi	har	faktisk	mistet	en	kunde	på	
den	måde.		
	
Interviewer:	Forsøger	I	at	tage	forbehold	for	dette	i	kontrakten	på	en	eller	anden	måde?	
	
Respondenten:	Ja,	det	gør	vi.	Vi	sætter	jo	kriterier	op,	og	hvis	de	bliver	overholdt	i	forbindelse	med	de	
stikprøver	 vi	 tager	 og	 varen	 sådan	 set	 ok.	 Vi	 laver	 ikke	 100%	 kontrol.	 Vi	 betaler	 heller	 ikke	 for	
følgeomkostninger	hos	vores	kunder.	Så	det	er	vigtig,	at	inddrage	det	og	vi	forsøger	at	skrive	sig	ud	af	
det.	Eksempelvis	har	vi	også	en	levering	til	Velux,	hvor	vi	har,	måtte	udskifte	noget	efter	at	partiet	er	
kommet	 hjem,	 og	 den	 regning	 får	 leverandøren.	 Det	 jo	 det	 gode	 ved	 at	 handle	 med	 en	 troværdig	
leverandør,	men	hvis	det	var	en	ny	leverandør	i	Kina……glem	det.	Det	ville	de	aldrig	gå	med	til.			
			
Interviewer:	Rent	 hypotetisk,	 hvis	 vi	 leger	med	 det	 scenarie	 at	 I	 voksede	 som	 virksomhed	 til	 150	
medarbejdere….ville	I	så	inddrage	et	total	cost	of	ownership	model?	
	
Respondent:	Ja	det	ville	vi	nok.	Vi	kan	jo	se	på	vores	store	kunder,	at	de	bruger	det…altså	de	har	data	
til	rådighed,	men	det	skræmmende	er	jo,	at	systemerne	i	sig	selv	kan	jo	ikke	noget.	Vi	har	lige	haft	en	
sag	med	en	kunde,	hvor	der	har	været	nogle	prisforskelle…vi	foreslog	så	om	det	ikke	kunne	sende	på	
et	excelark,	sådan	at	de	kunne	lave	en	kreditnota.	Det	kunne	ikke	lade	sig	gøre…de	skulle	have	det	ind	
på	hver	enkelt	varelinie	 for	ellers	kan	systemet	ikke	finde	ud	af	det.	Der	mener	jeg,	at	man	gået	helt	
forkert	i	byen.		
	
Interviewer:	Så	man	kan	måske	sige,	at	man	i	en	mindre	virksomhed	har	en	fleksibilitet	til	at	trække	
nogle	data	ud?	
	
Respondent:	Ja	det	kan	man	sige,	og	vi	har	da	også	vores	systemer	her,	og	folk	skal	jo	vide	hvad	der	
skal	ske,	hvis	der	eksempelvis	kommer	en	varer	 retur.	Det	er	vi	nød	 til	at	have	også	når	vi	bestiller	
tingene.	Det	er	et	must,	at	tingene	skal	registreres	og	vi	har	så	et	system	her	vi	tror	på.	Ellers	kan	du	
ikke	køre	en	virksomhed,	og	der	bliver	flyttet	rigtig	mange	informationer…det	gør	der.	
	
Interviewer:	Har	nogen	processer	eller	procedurer	når	I	sourcer	eller	er	alt	ad	hoc	når	I	sourcer?	
	
Respondent:	Vi	ved	hvem	der	kan	hvad,	og	hvad	de	er	gode	til.	Det	hvor	vi	skal	finde	nye	leverandører	
er	på	 ting	der	er	rimeligt	simple,	og	 ikke	kræver	så	meget	 i	 sourcing	processen.	Altså	hvor	det	bare	
handler	om,	at	få	nogle	store	mængder	af	sted	eller	som	er	i	nogle	materialer	som	alle	kan	lave.		
	
Interviewer:	Dvs.	I	har	en	prøve	og	mængde/vægt	og	på	baggrund	af	det	for	I	en	pris	fra	leverandøren	
og	speditøren,	og	det	er	så	det	I	baserer	beslutningen	på.	
	
Respondent:	Ja	det	er	det	og	alle	sælgere	ved	at	vi	skal	tjene	så	og	så	meget.		
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Interviewer:	Vil	det	sige,	at	sælgerne	selv	går	til	jeres	faste	leverandører	
	
Respondent:	Nej,	det	gør	de	så	ikke.	Det	bliver	sendt	over	til	vores	mand	på	Fyn,	og	så	sender	han	det	
videre	 til	 vores	 leverandører.	 Sælgerne	 har	 kontakten	 til	 vores	 kunde,	 og	 det	 er	 det	 de	 skal	
koncentrere	 sig	 om,	 og	 være	 ude	 hos	 kunden	 og	 løse	 de	 opgaver	 de	 har.	 Det	 er	 spændende	 og	 jeg	
kunne	ikke	forstille	mig	et	bedre	job,	fordi	du	møder	her	om	morgenen	og	så	har	Østen	været	i	gang	
nogle	 timer	 og	 så	 har	 du	 input	 du	 kan	 sidde	 og	 bearbejde	med	 sælger	 og	 kunder.	 Så	 har	 vi	 vores	
kunder	i	USA,	som	vi	så	kan	videregive	vores	svar	til.	Så	rejser	 jeg	to	gange	om	året,	hvilket	betyder	
utrolig	meget…det	er	for	at	vedligeholde	relationerne	og	det	er	rigtig	vigtigt.		
	
Interviewer:	Forventer	du	at	I	om	5	år	stadig	vil	bruge	Kinesiske	leverandører?	
	
Respondent:	 Ja,	 det	 bliver	 nød	 til,	 fordi	 vi	 bliver	 presset	 på	 prisen.	Men	 det	 er	 jo	 ikke	 den	 eneste	
parametre….levering	 til	 tiden	 betyder	 rigtig	 meget,	 fordi	 man	 i	 Danmark	 ligesom	 så	 mange	 andre	
steder	i	verden	kører	just	in	time.		Vi	bliver	jo	målt	på	baggrund	af	det	”skide”	SAP	system	hos	vores	
kunder…også	hvis	vi	leverer	en	dag	for	tidligt.			
	
Interviewer:	Føler	du	at	I	tager	en	risiko	ved	at	benytte	kinesiske	leverandører?	
	
Respondent:	 Ja,	men	det	er	vi	nød	 til,	 for	at	opnå	dækningsbidraget.	Nogen	gang	må	vi	så	 flyve	det	
hjem,	og	tage	et	evt.	 tab….hvis	det	eksempelvis	er	 fordi	der	er	gået	noget	galt	med	produktionen.	Så	
prøver	vi	at	gå	tilbage	til	leverandøren	og	få	kompenseret	tabet.	Så	man	flytter	omkostningerne	tilbage	
i	forsyningskæden……men	det	er	svært	at	gøre	i	Kina.	
	
Interviewer:	Har	det	noget	med	deres	indstilling	eller	kultur	at	gøre?	
	
Respondent:	Ja,	de	tænker	mere	kortsigtet	og	på	den	enkelte	ordre.	For	dem	skal	de	bare	tjene	nogle	
penge.	 De	 er	 ligeglade	med	 hvad	 de	 laver	 bare	 der	 er	 nogle	 penge	 i	 det.	 De	mangler	 forståelse	 for	
mange	 ting	 derude….og	 det	 kommer	 selvfølgelig	 på	 et	 tidspunkt	 derude.	 I	 takt	 med	 det	 begynder	
lønningerne	også	at	stige	derude	og	utilities	osv…..det	betyder	så,	at	priserne	også	stiger	derude.		
	
Interviewer:	Men	på	trods	af	det	tror	du	stadig	at	I	er	derude?	
	
Respondent:	 Ja,	 det	 tror	 jeg….men	 på	 et	 eller	 andet	 tidspunkt	 er	 omkostninger	 oppe	 på	 samme	
niveau.		
	
Interviewer:	Har	i	øvrigt	har	nogle	produktioner	som	har	skadet	jeres	virksomheds	image?	
	
Respondent:	Nej	 ikke	rigtigt…..eller	 jo	den	produktion	i	 forbindelse	med	med	de	lamper	jeg	nævnte	
tidligere	har	gjort	at	vi	ikke	er	så	højt	evalueret	hos	kunden,	og	får	derfor	ikke	sådan	lige	nye	ordrer.	
Men	det	har	jeg	det	egentlig	fint	med	for	opgaven	kunne	ikke	løses,	og	vi	var	bare	ikke	dygtige	nok.		
	
Interviewer:	Har	I	nogen	omkostninger	forbundet	med	registrering	af	IP	rettigheder?	
	
Respondent:	Nej	slet	ikke….det	har	vi	ikke	et	behov	for.	Vi	har	ikke	rigtig	vores	egne	produkter	på	den	
måde,	men	vi	har	været	udsat	for,	at	der	er	en	kunde	der	efterfølgende	er	gået	uden	om	os…..men	de	
10	leverandører	vi	arbejder	tæt	sammen	med	er	der	ikke	nogen	problemer,	fordi	vi	ved,	at	det	ikke	vil	
ske.	 Altså,	 man	 kan	 jo	 ikke	 sikre	 sig	 100%	 procent	 imod	 det,	 hvis	 det	 går	 gennem	 kundens	
datterselskab,	men	så	fanger	de	det	som	regel	senere,	og	siger	hov	det	er	noget	vi	har	lavet	tidligere.		
	
Interviewer:	Men	når	nogle	af	de	her	produktioner	så	går	galt	har	I	så	nogle	scrap‐omkostninger?	
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Respondent:	 Ja	det	har	vi,	men	ved	bare	 ikke	hvor	meget	de	evt.	kommer	til	at	udgøre.	Det	er	også	
derfor	 det	 er	 så	 vigtig,	 at	 give	 leverandøren	 en	 forståelse	 for	 hvad	 det	 er	 de	 arbejder	 med	 og	
sammenhængen	eller	hvordan	den	komponent	hænger	sammen	med	resten	af	produktet.	Det,	at	lave	
en	lille	del	af	det	færdige	produkt	kan	være	svært	for	en	leverandør….de	forstår	ikke	sammenhængen.	
Derfor	 er	 vi	 blevet	 bedre	 til	 at	 inddrage	 dem,	 og	 så	 gør	 vi	 også	 det,	 at	 vi	 beder	 dem	om	 at	 lave	 en	
målelære	og	grunden	til	at	vi	beder	ham	om	at	gøre	det	er,	at	ellers	er	det	os	der	hænger	på	det…..og	de	
fleste	siger	det	skal	vi	nok	lave	til	jer.		
	
Interviewer:	Hvis	vi	kunne	vende	tilbage	til	det	her	med,	at	I	i	fremtiden	vil	afvige	fra	jeres	koncept	og	
benytte	leverandører	mere	end	de	10	faste	i	arbejder	sammen	med.	Vil	I	så	benytte	det	firma	til	at	lave	
audits	hver	gang?	
	
Respondent:	Ja	vi	vil	benytte	dem,	og	her	ved	vi	jo	helt	præcist	hvad	de	koster.	Vi	vil	gerne	bruge	de	
her	300	dollar	på	at	undersøge	dem.	Men	vi	er	også	begyndt	på	at	sige	meget	fra.	Før	i	tiden	sagde	vi	ja	
til	næsten	alt,	men	i	dag	er	det	vigtigt,	at	vi	kan	se	et	potentiale	i	det.		
	
Interviewer:	Er	det	fordi	I	har	haft	nogle	tab	og	derfor	vurderer,	at	der	er	en	for	stor	usikkerhed	i	det?	
	
Respondent:	 Ja	vi	kan	 ikke	rigtig	gennemskue	hvor	meget	det	kommer	 til	 at	koste…det	er	 svært	at	
vurdere	hvor	meget	der	går	til	at	udvikle	osv.	Vi	er	blevet	gode	til	at	overveje	hvad	der	skal	indgå,	men	
sælgerne	kan	jo	ikke	rigtig	lide	det.	De	har	jo	en	ide	om,	at	alle	opgaver	skal	løses.	Sådan	er	sælgere	og	
sådan	skal	de	i	bund	og	grund	også	være.	De	skal	se	muligheder	og	løsninger	synes	jeg,	og	så	skal	vi	
andre	nok	pille	dem	ned….og	det	gør	vi	så	også.		
	
Interviewer:	Jeg	har	taget	en	liste	med,	med	omkostninger,	som	I	ikke	har	inddraget.	Hvilke	af	disse	
kunne	have	været	relevante	og	hvorfor	blev	de	ikke	inddraget?	
	
Respondenten	opgiver	nedenstående	omkostninger	ved	at	sætte	et	kryds	ud	for	dem,	der	kunne	have	
været	relevante	
 
 

1. Opstartsomkostninger   
Produktudviklingsomkostninger  
Omkostningers i forbindelse med audit (fabriks-audit inden opstart af produktion)   
Omkostninger ved etablering af produktion (maskiner, bygninger etc.)   
Omkostninger i forbindelse med personalerekruttering og træning   
Gebyr for registrering af IP rettigheder   
Betaling af tidligere leverandører for design og udvikling   

Omkostninger ved overskudskapacitet og personale (omkostninger ved afskedigelse af 
personale hvis intern aktivitet er blevet outsourcet)  
Investering i leverandørens IT system (alignment sf systemer så der kan skabes 
gennemsigtighed)   
    
2. Prisen   
Valutaomkostninger (udsving i valuta som påvirker prisen) X 
Omkostninger i forbindelse med importafgifter og skat X 
    
3. Logistik omkostninger   
Forsikring X 
Tabt salg grundet længere leveringstid eller udeblivelse af levering   



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 114

Omkostninger grundet tidlig levering   
Omkostninger til bortskaffelse af emballage (speciel emballage ved outsourcing til Kina)   
    
4. Lageromkostninger   
Kapitalomkostninger i forbindelse med øget lager/sikkerhedslager   
Højere lageromkostninger i forbindelse med udvidelse af lagerbygning (leje, strøm, varme, 
vedligeholdelse etc.)   
    
5. Omkostninger ved leverandørhåndtering   
Omkostninger til rejser   
Omkostninger til performance review og genforhandling   
Omkostninger som følge af kulturelle forskelle (tolk, gaver, sociale events etc.)   
Omkostninger som følge af uoverensstemmelser (retssager, juridiske omkostninger  etc.)   
    
6. Omkostninger ved kvalitetsstyring   
Omkostninger ved returnering af varer   
Omkostninger ifm. medarbejders tid ved analyse af kvalitetsproblemer   
Bortskaffelse af afviste materialer   
Scrap-omkostninger   
Omkostninger ved produktionsstop   
    
7. Administrationsomkostninger   
Ekstraomkostninger ved forcasting/ordreproces   
Omkostninger ved betalingsproces   
    
8. Andre omkostninger relateret til souricng i Kina   
Omkostninger grundet dårlig infrastruktur (vejnet, strømsvigt, internet etc.)   
Tabt ”brand værdi” grundet ”made in China”   
Omkostninger i forbindelse med håndtering af korruption   
Omkostninger ved kopiprodukter og IP overtrædelser   

 
 
Interviewer:	 Ville	 de	 omkostninger	 du	 har	 opgivet,	 så	 være	 nogen	 du	 ville	 inddrage	 i	
beslutningsgrundlaget.			
	
Respondent:	Nej,	 det	 ville	 det	 ikke.	 De	 er	 lagt	 ind	 i	 vores	 faste	 omkostninger,	 og	 det	 er	 svært	 at	
vurdere.	Eksempelvis	produktudvikling….det	er	ikke	en	del	af	beregningen,	og	vi	tager	helle	ikke	noget	
for	det.	Vi	pakker	heller	ikke	noget	om,	og	vi	skal	ikke	skaffe	os	af	med	noget	emballage	i	den	forstand,	
så	 det	 er	 der	 helle	 ikke	 nogen	 omkostninger	 forbundet	 med…det	 kører	 vi	 på	 lossepladsen	 og	
kalkulerer	ikke	med	det.	Lageromkostninger…vi	er	ved	at	vokse	ud	af	vores	lager	
	
Interviewer:	Men	det	er	grundet	længere	reaktionstid…forstået	på	den	måde	at	I	bliver	nød	til	at	have	
et	større	sikkerhedslager.		
		
Respondent:	Nej,	det	er	det	ikke….men	omkostninger	til	rejse,	men	det	ligger	igen	inde	i	vores	faste	
omkostninger.	Så	det	 tager	vi	heller	 ikke	med,	og	vi	 skal	ud	at	besøge	dem.	 Ja	men	omkostninger	af	
returnering	af	varer…..vi	kalkulere	ikke	med	det,	da	vi	ikke	regner	med	at	returnere	noget,	men	der	er	
nogle	omkostninger	forbundet	med	det.	Vi	skal	selvfølgelig	gøre	alt	for,	at	få	leverandøren	til	at	betale	
for	det….men	den	 fragt	vi	har	betalt	 for,	 at	 få	det	herop,	 får	vi	 ikke	godtgjort.	Vi	Kunne	måske	godt,	
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men	 det	 gør	 vi	 ikke.	 Men	 igen,	 det	 er	 en	 del	 af	 de	 faste	 omkostninger.	 Omkostninger	 til	
kvalitetsstyring…..dem	viderefakturere	vi	til	vores	kunder,	hvis	muligt.		
	
Interviewer:	Selvom	der	måske	er	nogen	af	omkostninger	der	forekommer,	hvorfor	inddrages	de	så	
ikke?		
	
Respondenten:	Altså	hvis	vi	skulle	inddrage	det	på	hvert	enkelt	produkt	eller	beslutningskalkule	ville	
vores	kalkulation	ende	med	at	blive	alt	for	dyr,	så	det	er	inkluderet	i	de	faste	omkostninger.	Vi	kan	ikke	
rigtige	bruge	at	lægge	en	½	procent	på	der	og	en	1%	procent	der….det	vil	ikke	rigtig	fungere.	
	
Interviewer:	Dvs.	at	det	ville	blive	for	omfattende,	hvis	man	skulle	have	en	model,	der	dækkede	over	
alle	indkøb	eller	en	model	der	var	generisk	for	alt	indkøb?	
	
Respondenten:	Nej	det	gør	vi	simpelthen	ikke…så	det	er	jo	meget	nemt.		
	
Interview:	Jamen…så	ville	jeg	sig	mange	tak	for	hjælpen.	Det	har	været	en	utrolig	stor	hjælp.		
	
Respondent:	 Jamen	det	var	så	 lidt.	 Jeg	håber	du	kan	bruge	det	 til	noget,	og	du	er	velkommen	 til	 at	
vende	tilbage,	hvis	det	er	noget.					
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Bilag 5 – Interview case virksomhed B 

Dato:	09.04.2013	
Varighed:	1	time	20	minutter	
Respondent:	Design	Director	
Interviewer:	Jens	Hornung	Christoffersen	
	
Interviewer:	Kan	du	starte	med	at	fortælle	lidt	om	jeres	virksomhed?	
	
Respondent:	 Jamen	 vi	 er	 en	 virksomhed	 der	 er	 ca.	 50	 år	 gammel	 og	 har	 udelukkende	 haft	
egenproduktion	og	man	har	sagt	tidligere	til	designere,	hvis	du	overhovedet	fik	lov	til	at	komme	ind,	at	
det	skulle	være	i	et	design	af	cylinderformede,	det	skal	være	rustfrit	stål,	det	skal	være	sort	plast…..og	
hvis	 ikke	det	kan	 laves	på	egen	 fabrik,	 så	 skal	vi	 ikke	have	det.	Man	er	gået	 fra	at	være,	 i	de	bedste	
tider,	125	på	vores	egen	fabrik	til	at	være	16	i	dag.	
	
Interviewer:	I	har	altså	stadig	produktion	i	Danmark?	
	
Respondent:	Nej	det	er	 ren	 lagerfunktion.	Hele	vores	produktion	er	blevet	 rykket	 til	Kina	 i	 et	 joint	
venture	med	en	producent,	 som	 jeg	har	arbejdet	med	 tidligere	 i	 en	anden	virksomhed.	Dem	var	 jeg	
med	til	at	starte	op	for	ca.	15	år	siden	og	siden	har	vi	haft	en	godt	samarbejde.	De	har	så	bygget	en	stor	
fabrik	i	oppe	ved	Don	Guan	på	70.000	m2.	En	kæmpe	fabrik	og	så	kom	krisen….og	så	kunne	de	ikke	
udnytte	 deres	 kapacitet	 	 Derfor	 blev	 vi	 enige	 om,	 at	 lave	 et	 joint	 venture,	 hvor	 de	 overtog	 vores	
maskiner…altså	købte	vores	maskiner.	Så	vi	har	vores	produktion	derude,	men	de	ejer	maskinerne	og	
de	 må	 også	 godt	 producere	 andre	 produkter,	 men	 det	 må	 ikke	 være	 konkurrerende	 produkter	 til	
vores.	Så	de	kan	godt	lave	eksempelvis	en	lysestage,	som	vi	eksempelvis	ikke	har	i	vores	sortiment.		
	
Da	vores	nuværende	ejer	køber	virksomheden	for	9	år	siden…der	gik	jeg	med	og	fik	den	vej	igennem	
bygget	hele	baglandet	op,	dvs.	lige	fra	designs	til	produktet	er	på	lager.	Det	er	altså	mit	ansvarsområde	
i	dag.	På	det	tidspunkt	var	vi	vel	65	‐	70	mand,	så	på	det	tidspunkt	var	det	allerede	begyndt	at	gå	ned	af	
salgsmæssigt…..altså	ca.	40%.	På	det	tidspunkt	var	vores	strategi,	at	vi	skulle	ud	at	finde	nogle	bedre	
priser…ikke	på	vores	eksisterende	produkter,	men	på	alle	de	nye	produkter	vi	skulle	til	at	lave….i	de	
nye	materialer	vi	gerne	ville	have	med	ind	i	programmet.			
	
Interviewer:	Bliver	alle	jeres	produkter	lavet	på	den	fabrik	I	har	et	joint	venture	med?	
		
Respondent:	Nej,	vi	sourcer	også	i	Kina.	Det	er	jo	kun	de	produkter,	der	blev	produceret	på	vores	egen	
fabrik,	 som	bliver	 lavet	 på	 den	 fabrik	 vi	 har	 et	 joint	 venture	med.	Alt	 andet	 bliver	 jo	 sourcet	 rundt	
omkring…i	Thailand,	i	Indien,	i	Portugal,	i	Sverige	og	i	Tyskland.	Det	er	hvor	det	er	bedst	og	billigst.		
	
Interviewer:	Hvordan	er	jeres	indkøbsafdeling	opbygget….hvor	mange	beskæftiger	sig	med	indkøb	i	
virksomheden?	
	
Respondent:	Vi	er	faktisk	ikke	så	mange	der	har	med	indkøb	at	gøre.	Vi	er	en	meget	lille	organisation.	
Vi	putter	mange	ressourcer	over	i	vores	salgsafdeling….så	hele	vores	bagland,	som	jeg	kalder	det,	dvs.	
fra	 når	 det	 designes	 til	 det	 er	 på	 lager,	 er	 vi	 faktisk	 kun	5	 personer	 der	 tager	 os	 af	 det.	 Vi	 har	mig	
selv…...som	tager	sig	af	det	fra	designeren	kommer	ind	af	døren	med	produktforslag.	Så	vurderer	jeg	
om	det	er	noget	vi	skal	have	eller	ikke	skal	have.	Hvis	vi	så	bliver	enige	om	at	det	er	et	produkt	vi	gerne	
vil	 have,	 så	 har	 jeg	 to	 projektledere	 siddende,	 som	 begge	 er	 civilingeniører.	 De	 deler	 herefter	
opgaverne	 op	 alt	 efter	 kompetencer	 og	 hvor	 tungt	 projektet	 er.	 Altså	 der	 er	 forskel	 på	 hvor	 tungt	
projektet	 er.	 De	 starter	 så	 projektet	 op	med	 designeren	 og	 får	 udfærdiget	 nogle	 dokumenter,	 som	
designeren	er	med	til	at	lave,	som	går	på	alt	fra	overflade	behandling,	materialevalg	osv.	Tidligere	var	
det	 sådan	 at	 designeren	 afleverede	 et	 stykke	 ”køkkenrulle”	 eller	 ”lokumspapir”	med	 et	 par	 krydser	
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på…..og	så	når	produkter	kommer	frem	siger	designeren…det	var	ikke	det	jeg	mente.	Det	var	jo	svært	
at	se	ud	fra	de	dokumenter	som	du	sendte.	Derfor	er	vores	dokumentation	helt	anderledes	idag.		
	
Interviewer:	Hvordan	videreformidler	 i	dette	 til	de	kinesiske	 leverandører….forstår	de,	de	 tekniske	
dokumenter?		
	
Respondent:	Ja	det	gør	de	faktisk.	Jeg	tager	rejser	til	Kina	to	gange	om	året,	hvor	vi	tager	møder	med	
alle	 vores	 leverandører,	 som	 jeg	 har	 arbejdet	 med	 i	 15	 år.	 De	 forstår	 vores	 kvalitetskrav,	 vores	
priskrav	osv.,	fordi	det	er	et	”long	term”	relationship”	leverandørsamarbejde	vi	arbejder	med.	En	gang	
imellem	skal	vi	også	ud	og	finde	nogle	nye,	som	skal	kunne	lave	noget	i	nye	materialer…jamen	så	skal	
vi	ud	at	finde	nogle	nye	leverandører.	Vi	arbejder	ikke	direkte	med	leverandørerne	når	vi	sourcer…vi	
arbejder	 med	 agenter	 i	 Hong	 Kong	 eller	 i	 Kina,	 som	 så	 har	 en	 portefølje	 af	 fabrikker	 de	 arbejder	
sammen	med.	Derfor	 kan	 vi	 faktisk	 holde	 vores	mandskab	 så	 lavt	 i	 Danmark,	 fordi	 vi	 faktisk	 via	 af	
vores	 kontrakt	 med	 vores	 agenter	 lægger	 ansvaret	 over	 på	 dem.	 Så	 når	 jeg	 ansætter	 en	 ny	
projektleder,	 så	 skal	 de	 ikke	 kunne	 tegne	 og	 konstruere	 alt,	 men	 du	 skal	 kunne	 det,	 når	 vi	 får	 en	
kontrategning,	 når	 der	 skal	 laves	 ændringer	 i	 auto	 CAD.	 Derfor	 er	 det	 vigtigt	 at	 de	 har	 de	 sociale	
egenskaber	end	det	er	end	at	sidde	og	være	nørdet	på	en	computer	og	kunne	en	hel	masse	tricks.		
	
Interviewer:	Og	det	er	ikke	noget	man	sådan	lige	lærer?	
	
Respondent:	Nej	det	gør	man	ikke…det	kræver	en	del	arbejde.		
	
Interviewer:	Så	I	oplever	ikke	store	problemer	med	kvaliteten?	
	
Respondent:	Nej,	det	gør	vi	faktisk	ikke	grundet	de	kontrakter	vi	har	lavet	med	vore	leverandører.	Vi	
har	heller	ikke	nogen	QC	afdeling	derude.	Nu	har	jeg	jo	været	i	den	her	branche	i	mange	år	og	derfor	
også	hos	 andre	 virksomheder	og	 snakker	 stadigvæk	med	mange	 af	 de	mennesker	man	bevæger	 sig	
omkring.	Når	man	hører	om	hvad	de	bruger	af	ressourcer	på	at	lave	kvalitetstjek	og	QC	afdelinger	osv.,	
så	ryster	jeg	lidt	på	hovedet	for	det	kan	man	godt	komme	uden	om.	Vi	har	lavet	en	kontrakt	med	vores	
leverandører,	som	de	har	underskrevet	og	som	kan	gøre	ondt	hvis	det	går	den	forkerte	vej.	Det	vi	gør	
er,	 at	 vi	 laver	 en	 stikprøvekontrol	 på	 vores	 lager	 efter	 US	millitary	 standard	 	 og	 hvis	 vi	 finder	 for	
mange	 fejl	 iht.	vores	system….jamen	så	stopper	det	der	og	bruger	 ikke	mere	tid	på	det,	 fordi	de	har	
overskredet	 det	 vi	 har	 aftalt.	 Vi	 underskriver	 nogle	 kvalitetsaftaler	 sammen,	 og	 hvis	 det	 afviger	 fra	
dem,	så	stopper	vi	og	kontakter	vi	vores	leverandører	eller	agenter.	Vi	fortæller	dem	vi	har	fundet	de	
og	de	fejl,	og	hvad	de	har	tænkt	sig	at	gøre	ved	det.	Har	de	tænkt	sig	at	sende	nogle	folk	herop,	og	lade	
dem	 sortere	 resten	 igennem	 eller	 om	 de	 vil	 have	 det	 hele	 retur	 eller	 hvad	 de	 vil.	 Men	 iht.	 vores	
kontrakt	så	har	de	14	dage	til	at	erstatte	produkterne.	
	
Interviewer:	Så	I	har	indskrevet	en	tidsfrist	på,	hvornår	de	skal	have	løst	problemet,	så	I	undgår	tabt	
salg?	
	
Respondent:	Ja,	det	har	vi,	men	nu	er	det	sådan,	at	vi	med	den	tidshorisont	vi	arbejder	med	har	lagt	
buffer	ind,	så	selvfølgelig	kan	det	godt	komme	til	at	berøre	os,	men	det	er	faktisk	minimalt	og	det	sker	
faktisk	ikke	særlig	tit,	fordi	vi	kører	så	hård	en	politik.	Vi	oplever	det…..jeg	skal	ikke	sige	vi	er	fejlfrie.	
Vi	har	lige	haft	en	sag,	hvor	de	har	skulle	bekoste	for	600.000	kr.	i	air	freight…så	tænker	de	lidt	mere	
over	det	og	tjekker	det	lidt	mere.	
	
Interviewer:	I	tager		faktisk	nogle	forbehold	for	at	sikre	jer	mod	uforudsete	omkostninger?	
	
Respondent:	Ja,	det	gør	vi	faktisk….så	undgår	vi,	at	der	er	noget	der	påhviler	os	
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Interviewer:	Hvis	du	skal	tage	udgangspunkt	i	et	bestemt	produkt	eller	en	bestemt	produktserie,	er	
det	så	enhedspris,	værktøjs‐	og	transportomkostninger	der	inddrages	i	beslutningsgrundlaget?	
	
Respondents:	Ja	det	er	det….vi	har	jo	vores	produktrådsmøder,	hvor	vores	administrerende	direktør	
deltager,	 hvor	 han	 så	 f.eks.	 siger	 hvor	 meget	 kan	 du	 lave	 det	 der	 til.	 Så	 siger	 tja	 hvad	 skal	 den	
koste….og	så	siger	han	den	skal	koste	299.	Så	regner	jeg	baglæns	i	hovedet	og	så	ved	jeg	at	jeg	har	så	
og	så	meget	at	 lave	den	for	”landed”,	dvs.	det	er	inklusiv	fortoldning,	emballage	osv.	Det	er	sådan	en	
lynhurtig	 hovedregning,	 som	 jeg	 så	 kigger	 på	 og	 siger…..det	 burde	 være	 muligt.	 Her	 taler	 vi	 ikke	
værktøjer.	Vi	afskriver	ikke	vores	værktøjer	på	samme	måde	som	mange	andre	gør.	Vi	afskriver	dem	
med	øjeblikkelig	virke…..der	er	mange	der	afskriver	der	over	10.000	eller	15.000,	hvor	man	allokerer	
det	ud	per	enhed.	Vi	gør	det	i	vores	kalkuler	internt	for	at	give	et	billede	af	hvor	meget	skal	vi	egentlig	
op	på,	men	det	er	ikke	nået	vi	kalkulere	internt	i	huset	altså	i	vores	finansielle	del	af	det.	Vi	afskriver	
værktøjet	med	det	samme.	Fordi	for	os	er	det	vigtigt	at	den	rene	pris	kommer	ud	ikke	til	kunden,	men	
til	os	selv	og	hvad	er	det	for	et	produkt	vi	kan	lave.	Vi	har	et	ordsprog	i	huset…hvis	ikke	vi	kan	tjene	
penge,	så	skal	vi	ikke	have	det….altså	lige	netop	det	produkt.	Det	er	lige	som	for	dig,…du	gider	ikke	gå	
på	 arbejde	 hvis	 ikke	 du	 tjener	 penge.	 Det	 er	 mange	 gange	 svært	 for	 designeren	 at	 forstå.	 Vi	 laver	
eksempelvis	sådan	en	her	 (produkt	 fremvises	på	bordet)	og	den	må	 ikke	kost	mere	end	299.	 Jamen	
den	er	jo	super	fed	siger	designeren….kan	den	ikke	tåle	399.	Nej	det	kan	den	ikke,	fordi	så	ryger	man	
lige	pludselig	ind	i	en	anden	pris	kategori	i	forretningerne	og	så	bliver	man	fravalgt.	Det	kan	godt	være	
man	 får	 solgt	 nogle,	 men	 ikke	 de	 10.000	 som	 vi	 gerne	 vil.	 Derfor	 må	 jeg	 mange	 gange	 sige	 til	
designerne….jeg	kan	ikke	lave	den	og	det	forstår	de	ikke.	Men	vi	har	den	politik	her	i	huset,	at	vi	skal	
tjene	penge	på	produktet…..ellers	så	skal	vi	bare	 lukke	det.	 Jeg	har	været	 i	en	virksomhed	hvor	man	
ikke	var	så	god	til	det.	Så	har	man	ikke	det	flow	man	forventede	og	så	får	man	kun	solgt	1/3	af	det.		
	
Interviewer:	Beregner	I	et	større	sikkerhedslager	pga.	at	I	får	det	leveret	fra	Kina	og	er	det	svært	at	
beregne	i	jeres	beslutningsgrundlag?	
	
Respondent:	Nej,	 det	 ligger	 lidt	på	 rygraden.	Der	har	 selvfølgelig	 været	 en	enorm	 fald	 efter	krisen,	
men	det	kan	vi	godt	se	nu	vender.	Jeg	kunne	godt	vise	dig	en	af	vores	kalkuler….hvor	jeg	tror	der	56	
felter	inden	prisen	overhovedet	kommer	ud.	Den	bryder	det	op	i	56	afdelinger	med	om	det	er	i	det	ene	
materiale	eller	den	andet	og	fortoldning	og	fragt...altså	hvor	meget	fylder	den,	så	kan	vi	regne	ud	hvor	
meget	vi	kan	have	en	i	40	fods	container.	Så	har	den	brudt	det	hele	ned,	så	vi	ved	nøjagtig	hvor	meget	
den	koster.	Pris	er	afsindig	vigtig	for	os.		
	
Interviewer:	Det	synes	jeg	er	ret	imponerende!	
	
Respondent:	 Jamen	vi	 har	 gjort	 det	 ud	 fra	den	betragtning…vi	har	 en	nogle	 faktorer,	 som	vi	 gange	
produktet	eller	kostpris	med	og	det	er	vores	side	1	eller	bibel	her	i	huset.	Hvis	ikke	den	holder	så	skal	
produktet	bare	ud.	Sådan	er	det	jo	også	med	vores	leverandører….hvis	de	hæver	prisen	og	vi	ikke	kan	
gøre	det	ud	med	vores	kunder,	så	er	det	jo	blot	penge	ud	af	vores	lomme.		
	
Interviewer:	Hvor	stor	en	andel	af	jeres	indkøbsbudget	går	til	det	kinesiske	marked?	
	
Respondent:	Det	er	meget.	Vores	emballage	producent	ligger	også	i	Kina.	Vi	har	kun	én	og	han	levere	
til	hele	verden.	 Jeg	har	en	3	–	4	produkter	 i	 Indien,	hvor	vores	emballager	bliver	 leveret	 fra	Kina	 til	
Indien,	 som	 så	 levere	 til	 Danmark.	 Det	 kan	 virke	 lidt	 åndssvagt,	 men	 vi	 har	 gjort	 det	 ud	 fra	 den	
betragtning	at	vores	varespejl,	skal	være	det	samme	i	alle	butikker.	Så	vi	har	simpelthen	valgt,	at	der	
skal	være	en	leverandør.		
	
Interview:	Er	det	så	eksempelvis	60%	af	jeres	indkøbsbudget	der	går	til	indkøb	i	Kina?				
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Respondent:	Nej	det	er	mere.	Altså	det	er	nok	tætter	på	80%	for	vi	har	 faktisk	også	en	rimelig	god	
forretning	i	Indien.		
	
Interviewer:	Forventer	I	at	det	vil	stige?	
	
Respondent:	Nej,	vi	forventer	ikke	det	vil	stige.	Lønningerne	stiger	desværre	for	meget.	Deres	livsstil	
er	væsentligt	ændret	over	de	sidste	15	år	til	hvad	den	er	i	dag.		
	
Interviewer:	Rykker	I	det	så	længere	ind	i	landet?	
	
Respondent:	Det	gør	vi…vi	har	en	leverandør	300	km	fra	Shanghai.	Nogle	af	vores	produkter	bliver	
lavet	i	det	nordlige	Kina….nogle	gang	700	–	800	km	inde	i	landet.	Så	er	det	ude	i	bjergbyerne	vi	skal	ud	
og	sige	hej.		
	
Interviewer:	Hvis	du	skulle	tænke	tilbage	på	en	bestemt	produktserie	eller	et	bestemt	produkt,	hvilke	
omkostninger	inddrog	I	og	hvilke	var	nemme	og	hvilke	var	svære?	
	
Respondent:	Vi	inddrager	pris,	transport	og		fortoldning…..så	har	vi	faktisk	ikke	mere	
	
Interviewer:	Bryder	I	det	så	ned	på	materiale	typer	osv.	
	
Respondent:	 Ja	 hvis	 du	 så	 skal	 begynde	 at	 file	 lidt	 på	 priserne,	 så	 bliver	 det	 herefter	 kørt	 ud	 på	
eksempelvis	blød	plast	i	form	af	noget	silikone	eller	TPE	eller	noget	andet.	Så	har	de	jo,	som	du	sikkert	
ved,	nogle	 forskellige	egenskaber…og	så	 selvfølgelig	nogle	 forskellige	priser.	Det	er	 så	her	vi	mange	
gange	bliver	nød	til	at	kigge	på	nogle	andre	materialer.		
	
Interviewer:	Dvs.	at	de	omkostninger	I	inddrager	er	direkte	afledt	af	produktet,	og	ikke	indirekte	som	
eksempelvis	omkostninger	i	form	af	support	til	leverandøren?	
	
Respondent:	 Nej,	 det	 gør	 vi	 ikke…det	 er	 for	 kompliceret	 og	 så	 overfører	 vi	 jo	 også	 mange	 af	 de	
omkostninger	 til	 leverandøren.	Altså	 jeg	 tager	derud	 to	 gange	om	året.	 Før	 i	 tiden	var	det	med	den	
løftede	pegefinger	og	man	skulle	ud	og	 råbe	og	 skrige	 fordi	 tingene	kørte	 ad	h..	 til.	 I	dag	der	er	det	
sådan….bare	kom	ud	vise	stjernerne	på	skulderne,	og	få	spist	en	middag	med	dem	osv.	Så	har	man	fået	
vist	ansigt.	Det	er	meget	sådan	at	direktøren	og	jeg	taler	sammen	før	vi	alle	sammen	eksempelvis	skal	
ud	 at	 spise	 og	 får	 snakket	 lidt	 mere	 åbent	 omkring	 hans	medarbejdere	 og	 mine	 medarbejdere.	 Så	
kommer	 resten	 af	 staben	 ind	 og	 så	 er	 problemerne	 løst…..efter	 4	måneder	 så	må	man	 derud	 igen.	
Sådan	 er	 det…det	 er	 sjældent	 vi	 ser	 nogle	 problemer,	 og	 hvis	 der	 er	 nogle	 problemer	 så	 tager	
projektlederne	fat	i	mig.	Nu	har	jeg	arbejdet	25	år	i	designbranchen…og	har	set	hvordan	udviklingen	
har	været	på	værksteder	i	Danmark	og	Sverige	til	udviklingen	er	stoppet	til	det	så	er	blevet	flyttet	til	
Kina.	 Jeg	 må	 indrømme	 der	 er	 ingen	 forskel.	 Da	 jeg	 kom	 til	 virksomheden	 skulle	 jeg	 også	 til	 at	
outsource	en	del	af	den	danske	produktion…..og	det	blev	jeg	virkelig	ikke	populær	på.	Der	fik	jeg	lavet	
nogle	produkter	som	jeg	viste	frem	herhjemme	og	der	var	sgu	ikke	nogen	der	rigtig	kunne	se	forskel.	
Selv	de	håndværkere,	der	har	siddet	og	slebet	 i	25	år,	og	 jeg	elsker	sgu	sådan	nogle	mennesker,	der	
virkelig	går	op	i	deres	arbejde,	kunne	ikke	se	forskel.	Når	man	så	siger,	at	vi	skal	gange	det	med	x	antal	
gange	og	siger	vil	du	betale	1299	for	denne	der…..nej	siger	de	så,	men	vil	du	give	299	og	de	siger	 ja	
begynder	de	at	forstå	det.		
	
Interviewer:	Det	altså	enhedsprisen	der	er	motivationen	for	at	source	i	Kina?	
	
Respondenten:	 Ja,	det	var	det.	Der	var	 ikke	nogen	der	 rigtig	 tjente	penge.	Det	kunne	godt	være	du	
havde	nogle	skide	flotte	produkter	og	det	var	en	god	vejledende	udsalgspris,	men	hvis	du	gik	tilbage	i	
kæden	i	dit	eget	bagland,	så	var	omkostningerne	alt	for	store,	og	der	blev	ikke	tjent	penge.		
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Interviewer:	 Har	 der	 været	 nogen	 uforudsete	 omkostninger	 i	 forbindelse	 med	 det	 eksempel	 vi	
startede	på	tidligere?	
	
Respondent:	Selvfølgelig	har	vi	prøvet	det,	men	som	jeg	startede	med	at	sige,	så	redder	vi	den.	Jeg	skal	
ikke	gøre	det	hele	lyserødt,	men	det	har	noget	at	gøre	med	styring	Vi	har	et	”gantt	chart”,	som	vi	kører	
benhårdt	efter.		
	
Interviewer:	 Nu	 har	 du	 erfaring	 fra	 større	 virksomheder…synes	 du	 det	 er	 nemmere	 i	 en	 mindre	
organisation	at	overskue	kompleksiteten	af	de	projekterne	i	Kina?	
	
Respondent:	Ja	helt	klart….der	er	ikke	så	langt	fra	top	til	bund	og	i	et	lille	hus	som	det	her,	der	agere	
folk	 fordi	 de	 har	 en	 ejerfølelse	 for	 det.	 Fordi	 vi	 ved,	 hvis	 vi	 ikke	 tjener	 pengene,	 så	 kan	 det	 få	 den	
konsekvens,	at	vi	må	sige	farvel	til	nogen	mennesker.	Det	betyder	meget	i	sådan	en	virksomhed	og	for	
vores	 hverdag.	 Derimod	 i	 en	 stor	 virksomhed	 med	 en	 300	 –	 500	 mennesker	 mister	 man	
gennemsigtigheden.	Der	bliver	bare	brugt	nogen	penge	
	
Interviewer:	Nu	har	du	nævnt	pris,	transport	og	fortoldning,	men	hvad	med	omkostninger	i	form	af	
den	tid	I	skal	allokere?	
	
Respondent:	Jeg	vil	sige	vi	har	jo	to	brands	og	når	vi	snakker	med	vores	leverandører	kan	vi	da	godt	
mærke	hvor	mange	time	de	ligger	i	det.	Til	de	billige	produkter	skal	der	derfor	sælges	virkelig	mange	
produkter	ind	før	de	tjener	udviklingstimerne	ind.		
	
Interviewer:	Men	er	det	for	svært,	at	allokere	direkte	i	forbindelse	med	et	beslutningsgrundlag?	
	
Respondent:	Ja,	det	er	det.	Vi	sidder	ikke	og	generer	timeantal	per	produkt.	Jeg	vurderer	mere	ud	fra	
en	 fingerfornemmelse.	 Hvis	 du	 er	 ude	 i	 at	 vurdere	 timeantal,	 tror	 jeg	 mere	 du	 er	 over	 i	
konsulentbranchen.		
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	en	”total	cost	of	ownership”	model	(begrebet	forklares	kort)	
Er	det	noget	i	anvender?	
	
Respondent:	Nej	 det	 anvender	 vi	 ikke.	Det	 giver	 for	 lidt	 værdi……jeg	 tror	 du	 skal	 op	 i	 nogen	 langt	
større	virksomheder	før	det	giver	mening	at	anvende.	Der	er	jo	rigtig	mange	processer	i	sådan	noget.	
Jeg	vil	 jo	sige	vi	har	et	produkt….den	du	kan	se	der	på	billedet.	Det	er	det	produkt	vi	har	her	i	huset	
med	flest	positionsnumre	ca.	122	og	det	er	ubetinget	det	mest	komplekse	og	omfattende	produkt.	Det	
er	til	tider	meget	lavpraktisk,	det	vi	sidder	og	laver.		
	
Interviewer:	Det	synes	jeg	nu	ikke,	hvis	man	tager	virksomhedens	størrelse	og	den	kalkule	I	bruger	i	
betragtning!	
	
Respondent:	Jamen	det	har	igen	noget	med	design	og	kvalitet	at	gøre,	og	på	vores	ene	brand	siger	vi	
design,	 design,	 design	og	kvalitet.	Det	 er	 så	 vigtig	 for	 os,	 at	 vi	 hele	 tiden	 arbejder	med	det	 i	mente,	
hvorimod	på	det	andet	brand	er	taler	vi	også	funktionalitet,	ressourcer	og	så	selvfølgelig	design.	For	os	
og	 for	 andre	 produkter	 der	 ligger	 oppe	 i	 den	 høje	 kategori….der	 tjener	 du	 selvfølgelig	 lidt	mere	 på	
produktet	som	et	luksusbrand,	og	tager	lidt	mere	for	det	end	måske	det	er	værd,	men	man	sælger	også	
et	 brand……men	 hos	 de	 virksomheder	 jeg	 har	 kunne	 de	 tjene	 flere	 penge,	 hvis	 de	 kiggede	 lidt	 ud	 i	
baglandet	eller	bagud	i	kæden.		
	
Interviewer:	Hvad	med	den	data	man	har	til	rådighed	eksempelvis	 i	 forbindelse	med	at	vurdere	tid	
anvendt…er	den	tilstrækkelig	i	forbindelse	med,	at	vurdere	de	total	omkostningerne?	
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Respondent:	Det	gør	vi	ikke	rigtig	i….der	er	nogle	produkter,	hvor	vi	laver	ny	teknologi,	fordi	vi	bare	
vil	 det.	 Fordi	 hvis	 vi	 bare	 laver	 simple	 produkter,	 så	 får	 vi	 ikke	 den	 støj	 ude	 i	 medierne	 og	
forretningerne	 som	 vi	 gerne	 vil	 have,	 som	 et	 designfirma.	 Ellers	 kan	 vi	 ligeså	 godt	 lave	 simple	
produkter,	og	så	eksempelvis	blot	lave	den	i	blå.	Det	kender	vi	jo	fra	supermarkederne.	Men	når	vi	går	
ud	og	laver	nogle	kompliceret	designerprodukter,	så	ligger	der	jo	rigtig	mange	timer	i	projektet.	Den	
kande	der	har	taget	tre	et	halvt	år	at	lave,	og	det	er	fordi	jeg	synes	den	er	så	flot.	Så	jeg	er	glad	for	vi	
ikke	bare	gav	op,	men	forfulgte	ideen,	fordi	den	er	rigtig	flot.		
	
Interviewer:	 Kan	 man	 så	 med	 en	 vis	 rimelige	 sige,	 at	 nogle	 af	 de	 udviklingsomkostninger	 kan	
henlægges	til	senere	projekter?		
	
Respondent:	Ja,	det	kan	man	godt	sige.		
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	udvikling	af	prøver?	
	
Respondent:	Det	gør	vi	her	inhouse	inde	ved	siden	af.	Så	alle	de	modeller	du	ser	stå	her,	er	alle	nogle	
sammen	nogle	vi	har	laver	her	internt	
	
Interviewer:	Det	gør	vel	også	reaktionstiden	bliver	kortere?	
	
Respondent:	 Ja	 det	 gør	 det….det	 får	 vi	 ikke	 lavet	 i	 Kina…eller	 jo	 selvfølgelig,	 når	 det	 skal	 videre	 i		
produktionen.	Vi	havde	tidligere	5	–	6	måneders	produktudviklingstid,	fordi	vi	simpelthen	ikke	havde	
mere	 tid,	 og	 derfor	 pressede	 det	 igennem	 på	 bedst	mulige	måde…..til	 vi	 i	 dag	 sidder	med	 15	 –	 18	
måneder,	så	vi	når	at	få	det	testet	igennem	og	får	lavet	de	rigtige	værktøjer,	emballager	osv.	På	nogen	
produkter	 bruger	 vi	 18	måneder,	 fordi	 vi	 allerede	 har	 været	 i	 gang	 3	 ‐	 4	måneder,	 pga.	 af	 at	 de	 er	
rimelig	 komplekse.	Men	 der	 er	 også	 produkter,	 som	 vi	 kører	 igennem	 på	 en	 12	måneder,	 fordi	 jeg	
vurdere	det	er	en	”walk	in	the	park”.		
	
Interviewer:	 Har	 der	 været	 nogle	 eksempler,	 hvor	 forbrugeren	 har	 mistet	 tilliden	 grundet	 dårlig	
kvalitet?	
	
Respondent:	Ja,	det	har	der	eksempelvis	den	der	oppe	(der	udpeges	et	produkt	 i	mødelokalet).	Den	
har	 nogle	 specielle	 features,	 som	 gør,	 at	 den	 er	 rimelig	 kompliceret….og	 så	 er	 den	 geometrisk	 og	
designmæssigt	skide	smuk.		
	
	
Interviewer:	Har	i	nogen	fastlaget	procedurer	eller	er	alt	ad	hoc	når	I	sourcer	i	Kina?	
	
Respondent:	Vi	 har	 nogle	 faste	 procedurer,	 men	 en	 gang	 i	 mellem,	 hvis	 vi	 laver	 nogle	 innovative	
produkter,	så	kan	vi	godt	være	lidt	i	vildrede,	og	så	tager	vi	fat	i	nogle	af	de	samarbejdspartnere		vi	har	
i	Kina,	som	vi	mener	kan	løfte	opgaven.	Det	er	mange	gange	her	jeg	er	lidt	vævende	ved	at	sige	hvad	vi	
kan	lave	den	til….fordi	det	spørgsmål	får	jeg	hver	gang.	Jeg	får	jo	at	vide…	du	må	ikke	tage	mere	for	den	
end	399.	Så	tænker	jeg….tør	jeg	nu	kører	den	proces	igennem.	Så	kan	det	være	at	jeg	siger…ja	det	kan	
jeg	godt	og	så	stoler	jeg	på	mig	selv,	og	fortæller	leverandøren	at	de	har	17	dollars	at	gøre	det	for	eller	
så	plejer	man	måske	at	lyve	lidt	og	sige	de	kun	har	12	dollar.	Så	det	er	faktisk	kun	når	vi	bevæger	os	
udenfor	 vores	 hovedområder,	 at	 det	 kan	 svinge	 lidt,	 men	 vi	 arbejder	 efterhånden	 med	 så	 mange	
materialer,	og	det	er	materialet	der	gør	forskellen	og	om	jeg	kan	være	lidt	nervøs	for	skal	vi	gøre	det,	
fordi	jeg	ikke	har	leverandøren	i	mit	bagland.		
	
Interviewer:	Hvad	gør	I	så	for	at	finde	nye	leverandører?	
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Respondent:	 Vi	 tager	 på	 Canton	 messen.	 Der	 tager	 vi	 2	 –	 3	 dage	 og	 får	 spadseret	 alle	 gangene	
igennem…og	 får	 kigget.	 Så	når	man	kommer	hjem	 for	man	 skubbet	nogle	projekter	 i	 gang	og	nogle	
forespørgsler	sendt	ud.	Men	det	er	sjældent,	at	 jeg	sætter	møder	op	derude.	Der	er	 i	øvrigt	 ingen	af	
vores	leverandører	der	må	have	vores	produkter	på	deres	stande	eller	i	deres	show	room.	Det	har	de	
simpelthen	skrevet	under	på.	Vi	er	ikke	interesseret	i	at	det	vises	frem	alle	mulige	steder,	så	folk	kan	
sige…..gud	laver	de	noget	her	osv.		
	
Interviewer:	Gør	I	meget	for	at	skrive	ting	ind	i	kontrakten	for	undgå	uoverensstemmelser?	
	
Respondent:	Ja,	det	gør	vi	 faktisk….igen	det	handler	meget	om	kulturelle	forskelle.	Giver	du	hånden	
med	en	kineser,	er	det	ikke	det	samme	som	at	give	hånden	til	en	dansker.	Det	er	mere	en	hensigt.	Det	
er	hele	tiden	det	der	med,	hvad	har	jeg	i	dag…..de	ved	ikke	hvad	de	har	i	morgen.	Det	tror	jeg	ligger	så	
dybt	i	dem,	og	det	er	kun	ganske	få	af	dem,	der	har	den	vestlige	forståelse	for	at	oparbejde	et	long	term	
relationship.	Det	er	meget	det	her	med,	hvad	kan	jeg	tjene	i	dag	og	hvis	jeg	kan	tage	”røven”	på	dig	fint,	
fordi	du	kommer	alligevel	ikke	tilbage	
	
Interview:	Så	man	skal	bevise	over	tid,	at	man	er	en	værdig	samarbejdspartner?	
Respondent:	Ja	det	er	det.	Det	er	måske	kun	de	kinesere	der	har	været	bosat	i	USA,	England	via	studie	
har	 en	 anden	 forståelse.	Men	 ”local	 Chinese”	 her	 skal	 du	 gentagende	 gange	 bevise	 det	 overfor	 dem	
med	ordrer	og	rose	dem	for	deres	arbejde	osv.,	så	begynder	man	at	snakke	sammen.	De	tænker	meget	
”money	in	the	bank”	i	dag,	fordi	de	ved	ikke	hvor	de	er	i	morgen.		
	
Interviewer:	 Bygger	 I	 så	 videre	 på	 det	 samarbejder	 I	 har	 med	 nogle	 leverandører,	 til	 at	 få	 en	
”goodwil”	hos	nye	leverandører?	
	
Respondent:	Nej	det	gør	vi	ikke.	Det	holder	de	tæt.	Altså	vi	har	eksempelvis	en	god	leverandør	ude	i	
Hong	Kong	med	et	godt	netværk,	men	jeg	har	aldrig	fået	et	visitkort	til	en	af	dem.	De	er	specielle,	men	
jeg	elsker	kineserne.	Jeg	kender	mange	der	har	været	derude,	men	de	giver	op.		
	
Interviewer:	 Som	 en	 sidste	 ting	 har	 jeg	 taget	 en	 liste	 med,	 med	 omkostninger,	 som	 I	 ikke	 har	
inddraget.	Hvilke	af	disse	kunne	have	været	relevante	og	hvorfor	blev	de	ikke	inddraget?	
	
Respondenten	opgiver	nedenstående	omkostninger	ved	at	sætte	et	kryds	ud	for	dem	der	kunne	have	
været	relevant:		
	

1. Opstartsomkostninger   
Omkostningers i forbindelse med audit (fabriks-audit inden opstart af produktion)   
Omkostninger i forbindelse med personalerekruttering og træning   
Gebyr for registrering af IP rettigheder   
Betaling af tidligere leverandører for design og udvikling   

Omkostninger ved overskudskapacitet og personale (omkostninger ved afskedigelse af 
personale hvis intern aktivitet er blevet outsourcet)   
Investering i leverandørens IT system (alignment sf systemer så der kan skabes 
gennemsigtighed)   
    
2. Prisen   
Valutaomkostninger (udsving i valuta som påvirker prisen)   
Omkostninger i forbindelse med importafgifter og skat x 
    
3. Logistik omkostninger   
Forsikring   
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Tabt salg grundet længere leveringstid eller udeblivelse af levering x 
Omkostninger grundet tidlig levering   
Omkostninger til bortskaffelse af emballage (speciel emballage ved outsourcing til Kina)   
Ekstraomkostninger ved inspektion af varer sourcet fra Kina   
    
4. Lageromkostninger   
Kapitalomkostninger i forbindelse med øget lager/sikkerhedslager   
Omkostninger grundet forældelse af lager x 
Højere lageromkostninger i forbindelse med udvidelse af lagerbygning (leje, strøm, varme, 
vedligeholdelse etc.)   
    
5. Omkostninger ved leverandørhåndtering   
Omkostninger til rejser   

Omkostninger som følge af kulturelle forskelle (tolk, gaver, sociale events etc.)   

Omkostninger som følge af uoverensstemmelser (retssager, juridiske omkostninger  etc.)   

Tabt besparelse ved indkøb af mindre ordrestørrelser hos tidligere leverandør x 
    
6. Omkostninger ved kvalitetsstyring   
Omkostninger ved returnering af varer   
Bortskaffelse af afviste materialer   
Scrap-omkostninger   
Omkostninger ved produktionsstop   
    
7. Administrationsomkostninger   
Omkostninger ved betalingsproces x 
Bankgebyrer   
    
8. Andre omkostninger relateret til sourcing i Kina   
Omkostninger grundet dårlig infrastruktur (vejnet, strømsvigt, internet etc.) x 
Tabt ”brand værdi” grundet ”made in China”   
Omkostninger i forbindelse med håndtering korruption   
Omkostninger ved kopiprodukter og IP overtrædelser x 

 
 
Respondent:	Altså	eksempelvis	told	gik	EU	ind	og	lagde	en	”brændbeskatning”	på	et	materiale	som	vi	
for	 lavet	produkter	af.	Det	overraskede	os.	Egentlig	var	det	 ikke	påtænkt	en	virksomhed	som	vores,	
men	man	pålagde	det	 på	 alle	 virksomheder,	 der	 importerede	 fra	Kina.	Der	 lagde	de	 56%	oven	 i	 de	
eksisterende	12%	og	det	kom	altså	som	et	lyn	fra	en	klar	himmel.		
	
Interviewer:	Og	det	er	vel	svært	at	inkludere	det	i	en	kalkule?	
	
Respondent:	Det	kan	man	ikke…for	hvordan	skulle	man	kunne	forudse	det?		
	
Hmm	nu	ved	jeg	ikke	om	du	har	den	på	her,	men	vi	har	også	haft	en	af	vores	største	leverandører	som	
gik	konkurs	og	stak	af.	Det	har	nok	været	den	højeste	omkostning	vi	nogensinde	har	haft.	Han	fjernede	
alle	informationer	fra	computere	og	fabrikken.	Så	der	lukkede	de	fabrikken	og	alle	vores	værktøjer	og	
produktioner	 kørte	 derinde,	 så	 der	 måtte	 vi	 ud	 at	 ”re‐toole”	 på	 nogen	 af	 vores	 bedst	 sælgende	
produkter.		De	havde	så	tilmed	solgt	vores	værktøjer	på	en	auktion	derude,	så	jeg	fandt	nogle	af	vores	
produkter	på	Canton	messen.	Det	er	selvfølgelig	et	kæmpeproblem.		
	
Interviewer:	Men	hvorfor	er	disse	omkostninger	ikke	blevet	inddraget?	
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Respondent:	Det	kan	du	ikke…eksempelvis	nu	har	vi	denne	her	emballage,	som	skal	kører	i	minimum	
10.000	stk.	Så	siger	jeg	til	ham…det	er	er	fint	nok	du	skal	bare	ligge	det	på	lager,	og	så	aftager	vi	det.	Så	
udgår	produktet	måske,	fordi	vi	ikke	har	kunne	tjene	penge	på	det	og	så	har	man	lige	pludselig	6000	
kasser	stående	tilbage.	Det	har	vi	så	måtte	smide	ud,	men	igen	hvordan	vil	du	inkludere	det?		
	
Så	har	vi	også	nogle	omkostninger,	hvis	vi	skal	ud	at	følge	op	på	nogle	produktioner	derude…Hmm	
omkostninger	som	følge	af	kulturelle	forskelle…det	er	jo	ikke	noget	vi	inddrager.		
	
Omkostninger	ved	betalingsproces…det	har	vi	også	haft.	Der	har	vi	lavet	nogle	letter	of	credit,	hvor	vi	
har	måtte	dele	i	porten.	Det	har	vi	engang	imellem.	
	
Omkostninger	i	forbindelse	med	korruption,	der	har	vi	også	haft	noget….	
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	omkostninger	ved	kopiprodukter	det	har	ikke	været	inder	
og	kannibalisere	på	jeres	salg?	
	
Respondent:	 Nej	 ikke	 som	 sådan.	 Hvis	 der	 en	 lille	 fabrik,	 der	 levere	 til	 et	 lokalt	 marked	 i	
Kina…herregud	 det	 berører	 ikke	 vores	marked,	men	 begynder	 de	 at	 smide	 nogle	 produkter	 ind	 på	
vores	marked,	så	går	vi	efter	dem.	Dem	som	køber	high	end	 luxury	goods	de	ved	hvor	de	går	hen	og	
køber	det.	De	vil	 ikke	have	kopier….de	vil	 til	de	rigtige	 forretninger	og	de	vil	have	status	 i	de	rigtige	
produkter.	Så	vi	har	ikke	rigtig	nogle	problemer	med	det	
	
Interviewer:	Hvor	mange	forskellige	funktioner	inddrager	I	i	beslutningern?	
	
Respondent:	 Vi	 har	 som	 sagt	 5	 forskellige	 personer	 ….mig	 selv,	 to	 projektledere,	 vores	 lagerchef	
sammen	med	sin	medarbejder,	som	vi	deler	lidt	til	forskellige	opgaver.		
	
Interviewer:	Hvad	for	et	IT	system	har	i?	
	
Respondent:	Navision,	men	jeg	bruger	det	ikke.	Jeg	er	så	heldig	at	jeg	blot	ringer	op	og	beder	om	de	
tal	jeg	skal	bruge	
	
Interviewer:	Jamen	så	tror	jeg	ikke	jeg	har	mere.	Jeg	synes	det	har	været	super	interessant	at	høre	om	
jeres	 virksomhed,	 og	 hvordan	 i	 behandler	 de	 omkostninger	 der	 er	 forbundet	 med	
sourcing/outsourcing	i	Kina.		
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Bilag 6 – Interview case virksomhed C 

Dato:	10.04.2013	
Varighed:	52	minutter	
Respondent:	Senior	Category	Manager	
Interviewer:	Jens	Hornung	Christoffersen	
	
Interviewer:	Kan	du	fortælle	 lidt	om	dig,	din	funktion	og	jeres	virksomhed	i	 forhold	til	at	source	og	
outsource	i	Kina?	
	
Respondent:	 Jeg	 kan	 starte	med,	 hvad	 vi	 selv	 laver	 i	 Kina….vi	 har	 egen	 produktion	 i	 Kina,	 hvor	 vi	
samler	vores	produkter,	dvs.	én	type	produkt.	Der	er	så	nogen	forskellige	typer	produkter,	hvor	af	den	
bliver	samlet	 i	Kina.	Vi	har	derfor	vores	egen	produktion	 i	Kina	som	et	område	og	så	har	vi	 så	også	
sourcing	af	komponenter,	som	indgår	i	det	produkt	vi	samler	i	Kina,	men	også	i	resten	af	verden.		
	
Min	egen	rolle	 i	den	sammenhæng	er,	at	 jeg	er	den	der	sidder	med	det	strategiske	og	kommercielle	
ansvar	for	indkøb	af	de	komponenter	vi	får	samlet	i	Kina.	Jeg	er	derfor	ham	der	er	en	slags	”tropsfører”	
(der	 grines)	 på	 at	 få	 taget	 de	 rigtige	 beslutninger	 i	 forbindelse	 med	 en	 leverandør….initiering	 af	
leverandør	 og	 godkendelse	 af	 en	 nye	 leverandører.	Udarbejder	 strategi	 om	hvor	 er	det	 vi	 skal	 søge	
henne….om	det	er	i	Kina	og	hvad	er	det	vi	søger	i	Kina…søger	vi	i	Europa	og	hvorfor	skulle	vi	så	tage	
helt	 til	 Kina	 og	 finde	 en	 leverandør.	 Så	 på	 den	 måde	 sidder	 jeg	 i	 en	 strategisk	 funktion,	 men	 har	
samtidig	en	masse	leverandørkontakt	på	daglig	basis	igennem	det	team	jeg	sidder	i.		
	
Interviewer:	Kan	du	fortælle	lidt	mere	om	hvordan	jeres	indkøbsorganisation	er	opbygget?	
	
Respondent:	 Selve	 organisationen	 som	 vi	 sidder	 i	 indenfor	 strategisk	 sourcing,	 der	 har	 vi	 mig	
siddende	som	den	endelige	produktansvarlig.	Dvs.	jeg	har	et	overordnet	ansvar	for	hele	produktet,	så	
kan	man	ligesom	pille	produktet	fra	hinanden	i	de	enkelte	komponenter.	De	har	så	ansvaret	hver	i	sær	
for	 de	 enkelte	 dele.	 Jeg	 har	 så	 ansvaret	 for,	 at	 den	 der	 har	 ansvaret	 for	 den	 der	 komponent	 taler	
sammen	 med	 ham	 der	 har	 ansvaret	 for	 en	 anden	 komponent,	 så	 strategien	 ikke	 er	 modrettet	
hinanden,	 sådan	 så	 de	 arbejder	 i	 samme	 retning	 og	 eksempelvis	 ikke	 produceres	 i	 hver	 sin	 del	 af	
verden.	Så	på	den	måde,	så	sidder	dem	der	har	leverandøransvaret	i	mit	team.		
	
Interviewer:	Sidder	de	i	Kina?	
	
Respondent:	Nej	de	sidder	i	Danmark.	Det	er	noget	vi	har	lavet	om	på	indenfor	det	sidste	ca.	halve	år.	
Tidligere	har	vi	haft	repræsentanter	i	Kina.	Altså	en	strategisk	sourcing	funktion	i	Kina,	men	fandt	ud	
af,	efter	de	år	vi	havde	haft	det	derude,	at	kompleksiteten	var	for	høj.	Ikke	i	forhold	til	de	personer	der	
sad	derude	og	som	håndterede	det,	men	 i	 forhold	til	 ikke	at	have	 folk	samlet	rundt	om	det	sammen	
bord.	Man	kan	mange	ting	med	videokonferencer	osv.,	men	når	tingene	foregår,	så	er	det	vigtigt	at	du	
sidder	 rundt	 om	 det	 samme	 bord	 og	 er	 i	 stand	 til	 at	 forstå,	 hvor	man	 er	 henne	 i	 processen	 og	 de	
forskellige	områder.	Derfor	besluttede	vi	os	 for	at	 trække	os	tilbage	 igen.	Vi	så	 ikke	de	store	 fordele	
ved,	at	have	en	lokal	repræsentation	derude	i	forhold	til	at	håndtere	tingene	selv.		
	
Interviewer:	Hvad	var	grunden	til,	at	man	havde	den	strategi	til	at	starte	med?	
	
Respondent:	På	det	 tidspunkt	var	vi	 ikke	erfarne	med	Kina	som	organisation.	Derfor	startede	vi	op	
med	et	kontor	 i	Hong	Kong	og	havde	et	kontor	der	med	en	gruppe	mennesker.	Dvs.,	 i	anførselstegn,	
isoleret	fra	andre	aktiviteter	i	gruppen,	som	så	kunne	dedikere	og	fokusere	på	sourcing	projekter	og	gå	
ind	 og	 være	 ”market	 entrance”	 på	 vegne	 af	 os.	 Finde	 ud	 af	 hvordan	 markedet	 så	 ud	 af	 kinesiske	
leverandører	til	de	ret	unikke,	vil	jeg	tillade	mig	at	sige,	komponenter	vi	bruger.	Det	er	ikke	hyldevarer	
eller	stangvarer	du	kan	gå	ned	at	købe	hvor	som	helst.	Det	er	tekniske	meget	komplekse	produkter.	
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Det	betyder	også	at	det	ikke	bare	er	en	eller	anden	der	kan	stå	og	standse	på	en	eller	maskine…det	kan	
man	finde	mange	der	kan	gøre,	men	det	er	dem	der	forstår	hvad	det	er	der	sker	efter	komponenten	
har	forladt	deres	fabrik	og	tager	et	ansvar	for	det	produkt	de	sender	af	sted.		
	
Interviewer:	Hvordan	finder	I	så	frem	til	de	leverandører	I	anvender?...jeg	går	ud	fra	I	ikke	blot	tager	
på	Canton	messen	og	finder	dem.	
	
Respondent:	 I	den	 tid	 jeg	har	været	her	har	vi	 ikke	rigtig	brugt	messer….altså	der	 findes	masser	af	
medicomesser,	men	det	har	ikke	været	det,	der	har	været	driveren	for	os.		For	os	er	det	et	spørgsmål	
om,	at	bruge	den	viden	vi	har	i	vores	organisation.		Mange	gange	bruger	vi	referencer,	som	kan	pege	os	
i	retningen	af	de	leverandører	der	kan	noget.	Hvem	ville	ikke	give	en	personlig	reference,	fordi	de	ved	
hvad	 det	 skal	 bruges	 til.	 Så	 det	 kan	 være	 eksisterende	 leverandører,	 som	 har	 videreformidlet	 en	
kontakt	udenfor	deres	 egen	 industri	måske.	Det	kan	også	være	os	 selv	der	 rent	 faktisk	har	 lavet	 en	
”screening”	 af	markedet,	 hvor	 vi	 er	 startet	med	 1500	 leverandører	 og	 ender	med	 5	 og	 derefter	 for	
gravet	mere	ned	i,	hvad	de	virksomheder	kan.	
		
Interviewer:	Hvor	lang	tid	har	i	sourcet	i	Kina?	
	
Respondent:	Siden	starten	af	2000’erne,	så	det	er	fra	omkring	2003	eller	2004	mener	jeg.		
	
Interviewer:	Så	er	I	vel	også	ved	at	have	opbygget	en	relation	til	de	leverandører	i	anvender?	
	
Respondent:	Det	kan	du	godt	sige,	men	vi	er	også	startet	meget	forsigtigt	ud,	fordi	det	er	ikke	”costs”	
der	 driver	 det	 for	 os	 isoleret	 set.	 Så	 hos	 os	 er	 det	 kvalitet	 og	 forsyningssikkerhed	 og	 så	 kommer	
”costen”	som	en	bonus	oveni.	Så	hvis	vi	kan	 få	den	rette	kvalitet	med	den	rette	 forsyningssikkerhed	
jamen	så	vil	 vi	 gerne	købe	det	 i	Kina,	hvis	de	kan	 levere	det	 til	 en	god	pris.	Det	er	 selvfølgelig	også	
baseret	på,	at	vi	vil	gerne	have	leverandører	tæt	på	vores	produktion.		
	
Interviewer:	Så	reaktionstid	har	meget	at	sige	for	jer?	
	
Respondent:	 Reaktionstid	 eller	 reaktionsevne	 kan	 være	 en	 ting…..ikke	 på	 forecast.	 Det	 er	 hvis	 vi	
finder	 et	 kvalitetsproblem,	hvor	vi	 gerne	vil	 have	 leverandøren	 til	 at	 sidde	på	vores	 fabrik	og	 se	de	
problemer	der	er.	Så	er	de	i	stand	til	at	gøre	det.	Der	har	de	også	en	anden	”agilitet”	i	en	asiatisk	kultur	
end	 hvis	 du	 eksempelvis	 ringede	 til	 en	 spansk	 eller	 en	 italiensk	 leverandør.	 Ikke	 at	 de	 ikke	 står	
indenfor	 det	 de	 leverer,	men	 der	 er	 bare	 en	 anden	 kultur.	 Jeg	 har	 selv	 boet	 i	 Kina	 i	 5	 år,	 så	 jeg	 er	
rimelig	familiær	med	forretningskulturen.		
	
På	den	måde	kan	du	sige	vi	kigger	meget	holistisk	på	det,	når	vi	skal	træffe	leverandørvalg.	Det	er	ikke	
den	sidste	”cent”	der	er	afgørende	for	os.	For	os	er	der	en	overordnet	prioritet	og	det	er	patienten	og	
patientsikkerheden.	Så	kan	det	ikke	siges	meget	tydeligere.	Det	er	ikke	spørgsmål	om	vi	får	den	x	antal	
procent	 billigere,	 hvis	 der	 er	 forskel	 på	 om	 det	 betyder	 noget	 for	 patientsikkerheden,	 som	 er	
altafgørende	for	os.		
	
Interviewer:	Hvad	med	sådan	noget	som	adgang	til	markedet.	Har	det	betydet	noget?	
	
Respondent:	 Intet…eller	 det	 kommer	 an	 på	 hvad	 du	 mener.	 I	 forbindelse	 med,	 at	 etablere	
produktionen	 eller	 source.	Det	 er	 to	 forskellige	 ting.	Det	 er	 selvfølgelig	 klart,	 du	 har	 altid	 en	 bedre	
adgang	 hvis	 du	 er	 til	 stede	 derude.	 Du	 er	 lidt	 tættere	 på	 dine	 leverandører,	 og	 de	 folk	 der	 skal	
godkende	de	produkter	du	laver.	Det	giver	en	bedre	forståelse	af	virksomheden	i	det	land	du	er	i,	hvis	
de	også	har	mulighed	for	at	tale	med	virksomheden.	På	den	måde	kan	jeg	da	ikke	benægte	er	der	kan	
være	 noget	 ”market	 access”	 i	 det……men	 den	 produktion	 der	 ligger	 i	 Kina	 har	 tidligere	 ligget	 i	
Danmark	faktisk	den	her	bygning	og	på	den	måde	var	det	en	del	af	et	kostfokus	at	rykke	produktionen	
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derud.	Det	var	simpelthen	for	dyrt	at	producere	i	Danmark	i	forhold	til	Kina,	og	i	den	volume	vi	skulle	
bruge.	Eftersom	det	var	et	produkt	der	var	modnet	på	det	tidspunkt,	så	besluttede	man	sig	for	at	prøve	
det	af	derude.	På	den	måde	er	det	 jo	 ikke	at	pengene	 ikke	betyder	noget….det	ville	være	en	 forkert	
konklusion	for	selvfølgelig	gør	vi	alt	for	at	reducere	vores	omkostninger	og	få	alt	muligt	”benefits”	til	
virksomheden.	Det	 tror	 jeg	de	 fleste	gør,	men	hvor	 jeg	oplever	mange	går	på	kompromis	med	deres	
virksomheds	værdier	måtte	det	eksempelvis	være	kvalitet,	forsyningssikkerhed….eller	whatever.	Så	er	
der	bare	nogen	steder,	hvor	vi	ikke	er	villige	til	at	tage	nogen	risiko,	og	hvad	det	kan	betyde	for	vores	
brand.	Altså	brand	forstået	på	den	måde,	at	vores	patienter	ikke	har	den	samme	sikkerhed	end	hvis	vi	
tog	den	risiko.	Vi	har	derfor	meget	stor	fokus	på	vores	patientsikkerhed.	Det	er	det	vi	lever	af	og	det	er	
det	jeg	tror	vi	skiller	os	ud	på	i	forhold	til	nogle	af	de	andre	virksomheder.		
	
Interviewer:	Forventer	du	at	indkøber	vil	stige	eller	falde	i	Kina?	
	
Respondent:	Jeg	tror	vores	indkøb	i	Kina	vil	stige,	men	hvis	du	spørger	hvor	meget	vi	køber	af	vores	
samlede	indkøbsportefølje	i	Kina,	så	ville	du	ikke	kunne	regne	det	i	procenter…jo	måske	men	så	er	der	
i	hvert	fald	decimaler	på	(der	grines).	Det	er	meget	lidt…..hvad	kan	man	sige	kostdelen	af	det	er	meget	
lav.	Da	jeg	startede	her,	kom	jeg	fra	et	sted	hvor	man	regnede	meget	i,	hvor	mange	leverandører	man	
havde,	hvor	meget	”spend”	man	havde	osv.	Det	gør	man	ikke	her….eller	 jo	du	kigger	på	hvor	mange	
leverandører	du	har	for	at	få	reduceret	den	kompleksitet,	men	vi	fokusere	ikke	på	”spend”.	Det	er	ikke	
vigtig	for	os….det	der	er	vigtigt	det	er	komponentens	kvalitet.	Det	er	det,	der	er	vores	første	fokus.	Så	
det	 er	 at	 få	 sikret	 den	 rette	 komponent.	 Jeg	 kan	 godt	 give	 dig	 et	 slag	 på	 tasten,	 hvor	 meget	
indkøbsvolume	eller	værdi	i	min	egen	produktportefølje	vi	køber	i	Kina….og	det	er	fordi	jeg	sådan	kan	
regne	x	antal	produkter	sammen	med	en	kostpris.	Så	det	er	ikke	sådan	jeg	kan	fortælle	dig	hvor	meget	
af	 vores	 samlede	produkter,	der	 rent	 faktisk	bliver	købt	 i	Kina.	 Indenfor	mit	område	 taler	 vi	måske	
30%,	men	det	område	er	en	meget	lille	værdimæssigt	i	forhold	til	den	samlede	indkøbsvolume	vi	har.			
	
Interviewer:	Du	forventer	at	jeres	indkøb	vil	stige…men	er	det	fordi	markedet	derude	generelt	stiger?		
		
Respondent:	Jeg	vil	 ikke	sige	vi	har	den	samme	rush	til	at	komme	til	Kina,	som	vi	har	haft	tidligere.	
Det	 er	måske	 også	 fordi	 vi	 har	 fået	 dækket	 et	 par	 af	 de	 store	 komponentbaser,	 hvor	 vi	 har	 haft	 en	
teknologi	 der	 er	 så	 moden	 at	 den	 godt	 kan	 produceres	 i	 Kina.	 Eller	 vi	 har	 brugt	 europæiske	
leverandører,	som	har	etableret	sig	i	Kina….eller	har	brugt	nogen	som	kendte	nogen	osv.		
	
Interviewer:	Hvordan	måler	I	jeres	indkøbere/sourcere.	Har	i	nogen	KPI’ere?	
	
Respondent:	Ja,	det	har	vi.	Vi	har	KPI’ere	for	at	man	opnår	kostreduktioner	på	den	portefølje	man	er	
ansvarlig	 for,	 men	 det	 kan	 man	 opnå	 på	 man	 mange	 måder	 end	 blot	 pris.	 Det	 kan	 være	 gennem	
lagerreduktioner,	det	kan	være	forskellige	terms,	det	kan	være	risiko	hvor	man	går	ind	og	får	fjernet	
en	risiko.	Så	der	er	mange	ting	man	kan	fokusere	på,	men	det	er	klart	at	som	en	sourcing	organisation,	
der	er	vi	fokuseret	på	”cost”…….men	vi	lader	ikke	”cost”	gå	forud	for	alt	andet.		
	
Interviewer:	Så	I	inddrager	nogle	andre	faktorer	end	blot	enhedspris?	
	 	
Respondent:	 Ikke	 nødvendigvis.	 Hvis	 jeg	 lige	 bare	 kort	 skal	 forklare	 så	 fokuserer	 vi	 på	 3	 ting	
QDC…quality,	delivery	og	cost	og	det	3	skal	ses	i	en	sammenhæng	og	der	er	ikke	nogen	af	de	3	vi	bare	
går	på	kompromis	med.	Dvs.	vi	har	et	kostfokus	uanset	om	vi	sidder	og	siger	at	kvaliteten	skal	være	
højere	og	højere,	så	er	der	stadig	fokus	på	omkostningen	og	forsyningssikkerheden	er	i	top.	Der	ikke	
nogen	der	kan	bruge	til	noget,	at	vi	 laver	verdens	mest	avancerede	produkt,	hvis	vi	 ikke	kan	få	solgt	
det	ud	på	markedet,	 fordi	vi	ikke	kunne	få	komponenten	eller	hvis	leverandøren	går	konkurs.	Det	er	
sådan	nogle	 faktorer	 vi	 arbejder	 eller	 forholde	os	 til,	 når	 vi	 ikke	kun	 er	 sourcing	organisation,	men	
også	skal	sikre	forsyningen	til	vores	forretninger.		
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Samtidig	er	det	jo	også	det	der	i	min	optik	sourcing	sjovt.	Hvis	jeg	blot	ville	forhandle	en	pris	så	havde	
jeg	siddet	hos	en	af	de	store	supermarked	kæder….altså	ikke	noget	ondt	om	dem,	men	forstået	på	den	
måde,	 så	 havde	 det	 mere	 været	 FMCG	 man	 havde	 arbejdet	 med.	 Her	 hos	 os	 får	 du	 rent	 faktisk	
muligheden	for	at	optimere	forretningen,	og	det	gør	du	ikke	kun	ud	fra		omkostningsperspektiv,	men	
også	 ud	 fra	 den	 værdiskabelse	 som	 rent	 faktisk	 sker	 i	 din	 supply	 chain	 Hos	 mange	 er	 den	 måske	
underestimeret	eller	har	man	fokus	på	andre	områder.		
	
Interviewer:	Hvis	vi	nu	tager	udgangspunkt	i	et	konkret	produkt	I	har	sourcet,	hvilke	omkostninger		
tog	i	højde	for?	
	
Respondent:	 Den	 er	 ret	 simpel	 den	 koststruktur	 vi	 har.	 Den	 beregning	 vi	 laver,	 så	 er	 det	 ikke	
marginalbetragtninger.	Det	er	ikke	den	sidste	procent,	der	kommer	til	at	rykke	noget.	Når	vi	først	har	
valgt	en	leverandør,	så	bliver	vi	hos	leverandøren.	Så	der	kan	prisen	jo	svinge	meget	mere	en	end	den	
sidste	 procent	 i	 den	 sidste	 ende.	 Så	 for	 os	 er	 det	 afgørende,	 at	 vi	 har	 den	 rette	 koststruktur	 på	
produktet	fra	starten	og	så	beregner	vi	det	vi	kalder	en	”landed	cost”,	dvs.	hvad	koster	vores	færdige	
produkt	at	lave,	når	den	komponent	er	landet	på	vores	fabrik	og	ligger	på	vores	lager.	Så	alt	hvad	der	
rammer	os	 i	supply	chain…..så	det	er	 importafgifter	hvis	der	er	VAT	på	nogen	produkter	der	 ikke	er	
fradragsberettiget,	 fragtomkostninger.	 Dvs.	 alle	 omkostninger	 der	 er	 på	 vejen	 til	 os	 og	
komponentprisen.	Vi	er	ikke	nede	på	den	sidste	procent….eller	hvis	ikke	business	casen	er	klar	nok.		
	
Interviewer:	Så	I	har	en	business	case	hvor	i	vurdere	det	ud	fra	nogle	omkostninger?		
	
Respondent:	Vi	har	en	base	line	i	dag	kan	du	sige.	Vi	har	valgt	at	sige	eksempelvis	det	her	produkt	skal	
vi	købe	fra	Kina	i	morgen,	så	vil	vi	sige	hvad	koster	det	at	få	lavet	det	her	produkt	i	dag	og	det	ville	så	
fungere	som	vores	base	line.	Så	hvis	vi	laver	en	”business	case”,	så	må	finde	ud	af	hvad	den	er	drevet	
af…..er	det	en	strategisk	beslutning	der	hedder	sig,	at	vi	skal	producere	den	i	Kina	og	hvis	det	er	det,	så	
er	der	måske	også	nogle	andre	tilgange	til	det….som	medfører	en	type	business	case.	Hvis	det	er	mere	
på	baggrund	af	et	initiativ	pga.	den	er	for	dyr	at	lave	i	Europa	og	derfor	se	om	det	kan	betale	sig	at	lave	
den	 i	 Kina,	 så	 går	 du	 lidt	mere	 ned	 i	 en	 koststruktur	 	 og	 sikre	 hvordan	 vi	 kan	 vælge	 ud	 fra	 de	 her	
muligheder	af	underprocesser	og	komponenter,	 som	så	 rent	 faktisk	giver	mening	 rent	kostmæssigt.	
Det	måske	en	smule	”gnidret”,	men	for	os	er	det	nogle	forskellige	”drivere”,	der	lige	som	afgør	hvordan	
vi	strukturer	en	”business	case”.	Det	er	klart	at	hvis	beslutningen	allerede	er	taget,	så	er	der	ingen	der	
er	 interesseret	 i	 at	 se	 en	 hel	masse	 tal.	 Det	 kan	 godt	 være	 de	 gerne	 vil	 se	 konsekvensen.	 Hvor	 på	
kostdelen,	der	er	vi	selvfølgelig	nede	og	kigge	på	list	mere	nøjeregnende.	Har	vi	nu	husket	at	det	er	den	
rette	VAT	kode	vi	bruger,	skal	vi	have	et	estimat	på	fragten	eller	kan	vi	”sjusse”	os	frem	til	det.	Så	vi	
prøver	lidt	at	indsamle	lidt	information	sammen	fra	vores	data	
	
	
Interviewer:	Hvis	 du	 så	 sidder	 og	 tænker	 tilbage.	 Hvilke	 omkostninger	 var	 nemme,	 at	 vurdere	 og	
hvilke	var	svære?	
	
Respondent:	Jeg	tror	de	sværeste	omkostninger,	at	vurdere	det	er	ikke	dem	vi	kan	sætte	op	i	en	tabel.	
Det	 er	 alle	 de	 omkringliggende	 omkostninger	 eller	 alle	 de	 indirekte	 omkostninger,	 dvs.	 når	 vi	
godkender	en	ny	leverandør	til	et	nyt	produkt	kan	det	tage	et	sted	mellem	18	og	36	måneder	og	dvs.	at	
der	 skal	 være	 folk	 tilknyttet	 det	 projekt	 i	 18	 –	 36	 måneder	 og	 hvad	 er	 omkostningerne	 så	 for	 de	
folk….så	det	er	mere	din	ressourceudnyttelses	effektivitet.	Det	er	”fandme”	svært	at	beregne	for	hvad	
ville	de	folk	f.eks.	 lave	hvis	de	var	i	et	andet	projekt,	og	ville	de	skabe	mere	værdi	i	et	andet	projekt.	
Hvis	du	går	ned	i	det	der	bliver	det	meget	filosofisk	og	lyserødt	og	du	vil	altid	kunne	udfordre	det.	Du	
vil	altid	kunne	stille	et	modspørgsmål…..er	det	tal	rigtig	og	er	det	tal	rigtig	osv.	Vi	estimerer	mere	ud	
fra	skal	vi	bruge	væsentlig	flere	ressourcer	på	den	leverandør	eller	en	anden	set	ud	fra	en	kompetence	
matrix….og	det	laver	vi	på	alle	vores	leverandører	udvikler	dem.	Eksempelvis	hvis	de	er	et	sted	og	vi	
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forventer	 de	 er	 et	 andet….hvor	mange	 ressourcer	 skal	 vi	 så	 bruge	 på	 at	 hive	 dem	 op	 på	 det	 rette	
niveau.		
	
Interviewer:	De	her	indirekte	omkostninger	eller	totale	omkostninger	er	det	for	komplekst	eller	giver	
det	for	lidt	værdi	i	forhold	til	hvor	mange	ressourcer	I	skal	bruge?							
	
Respondent:	 Det	 skaber	 ikke	 nogen	 værdi	 for	 os.	 De	 allokeringer	 som	 vi	 har,	 de	 sker	 i	 vores	
finansafdeling	og	de	kommer	ikke	til	os	og	spørger	os	om	hvor	meget	vi	har	brugt	på	det	produkt	og	
det	produkt.	Det	er	en	pulje	af	ressourcer.	Det	ville	blive	alt	for	matematisk…..	
	
Interviewer:	Ville	I	have	data	til	rådighed?	
	
Respondent:	Nej	de	ville	vi	ikke	kunne	gøre...det	gør	vi	ikke	rigtig	i.	Så	den	prioritering	af	ressourcer	
de	sker	gennem	vores	KPI	system.	Det	fungere	meget	godt.	
	
Interviewer:	 Hvis	 du	 tænker	 tilbage	 på	 det	 et	 produkt	 som	 I	 har	 sourcet…har	 der	 været	 nogle	
uforudsete	omkostninger?	
	
Respondent:	Nej,	der	er	vi…eller	 jo	der	er	masser	af	uforudsete	omkostninger	og	det	er	der	uanset	
hvor	du	vælger	en	leverandør.	Det	er	der	fordi	vi	stille	væsentlige	højere	krav	til	vores	leverandører,	
hører	vi,	end	nogen	af	deres	andre	kunder.	Så	på	den	måde	kan	du	sige	at	emneprisern	altid	er	højere	
end	den	vi	starter	ud	med	eller	first	quotes	eller	budgetary	quotes	eller	hvad	vi	nu	skal	kalde	det.	Så	på	
den	måde	kommer	der	flere	omkostninger.	Der	går	altid	flere	ressourcer	i	det	end	hvad	vi	har	regnet	
med,	og	end	hvad	leverandøren	har	estimeret	med	på	deres	egne	vegne…i	kraft	af,	at	vi	har	en	anden	
tilgang	til	det	end	andre	af	deres	kunder.	Vi	er	meget	 involveret	som	kunder	hos	en	 leverandør.	Det	
gør	vi	for,	at	sikre	de	kommer	ordentlig	fra	start,	og	at	vi	får	det	rette	produkt.	Vi	har	ikke	nogen	glæde	
ud	af	en	leverandør,	som	”fejlperformer”	fra	dag	et.	Det	er	vigtigt,	at	vi	kommer	ordentlig	fra	start	og	
får	sikret	os	det	det	rigtige	produkt.	De	skal	forstå	hvad	det	er	der	ligger	bag	vores	krav.		
	
Interviewer:	 Er	 der	 forskel	 på	 hvor	 lang	 tid	 det	 tager	 at	 udvikle	 et	 produkt	 i	 Kina	 kontra	 hos	
europæisk	leverandør?	
	
Respondent:	 Ikke	 væsentligt.	Det	 kommer	meget	 tilbage	på	din	 leverandørudvælgelse.	Hvis	du	har	
gjort	en	god	leverandørudvælgelse,	og	du	har	sikret	dig	inden	du	startede	med	at	source	i	Kina,	at	det	
her	er	kendte	kompetencer,	så	har	du	en	hvis	fordel	der.	Men	det	er	vigtigt	at	gå	ned	og	kigge	på	hvilke	
kritiske	processer	du	har	 i	den	produktion	og	at	alle	de	her	processer	kan	opfyldelse	af	en	kinesisk	
leverandør.	Så	på	den	måde	kan	du	sige,	at	du	har	selv	meget	i	dine	egne	hænderne,	når	det	kommer	til	
om	det	bliver	en	succes	eller	bliver	det	ikke	en	succes.	Det	er	ikke	sådan,	at	det	tager	radikalt	længere	
tid	i	Kina.		
	
Interviewer:	Så	det	er	f.eks.	ikke	din	oplevelse,	at	der	er	behov	for	mere	teknisk	support	til	kinesiske	
leverandører?	
	
Respondent:	 Jo,	det	kan	der	sagtens	være,	men	det	er	klart	at	hvis	du	er	hos	en	 leverandør	med	en	
ikke	kendt	proces,	som	må	du	også	erkende,	at	du	skal	smide	nogle	ressourcer	efter	det.	Vi	har	 folk	
som	har	boet	mere	eller	mindre	i	Kina	i	6	måneder	i	streg	for	at	få	lært	leverandøren	og	de	processer	
der	 medfølger.	 Så	 på	 den	 måde	 kan	 du	 sige,	 at	 det	 er	 en	 afvejning	 af,	 hvor	 meget	 du	 vil	 det….en	
afvejning	af,	 i	min	betragtning,	hvad	er	det	værd	 for	dig	på	sigt	at	 investere	 i	det	her.	Fordi	hvis	du	
kigger	på	en	generel	kinesisk	business	kultur,	er	den	måske	ikke	helt	så	langsigtet,	som	du	måske	vil	
kunne	finde	i	Europa.	Vi	har	da	haft	et	enkelt	dårligt	eksempel	på	en	leverandør,	som	vi	havde	brugt	
godt	et	år	på	at	få	godkendt	en	delproces	på,	som	så	fik	en	opringning	fra	Samsung	og	så	kunne	han	
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pludselig	 ikke	 producere	 for	 os.	 Det	 er	 bare	 name	 of	 the	 game	 hvis	 du	 ikke	 har	 gjort	 dit	
hjemmearbejde.	Det	var	ikke	blevet	gjort	på	den	enkelte	leverandør.		
	
Interviewer:	Men	er	det	ikke	svært	at	gøre	i	Kina?	
	
Respondent:	Tja	det	ved	jeg	ikke….det	er	ikke	meget	svære	end	herhjemme.	I	min	optik	handler	det	
om	forventningsafstemning.	Det	her	eksempel	var	så	en	leverandør	der	var	i	vores	kontrol,	som	var	en	
leverandør	til	en	af	vores	leverandører.	Konceptet	er	dog	det	samme…hvis	vores	leverandør	ikke	kan	
levere	til	vores	leverandør,	så	kan	vi	i	sidste	ende	ikke	få	vores	produkt.	Så	på	den	måde	forsøger	vi	at	
fokusere	på	de	ting	og	tage	ved	lære	af	vores	erfaringer.	Det	er	klart	det	har	nogle	omkostninger	og	de	
ting	er	uforudsete.		
	
Interviewer:	og	det	er	ikke	noget	man	inddrager?	
	
Respondent:	Nej	det	ville	jeg	ikke	budgettere	med….det	ville	jeg	aldrig	turde	lægge	ind	i	en	”business	
case”	at	jeg	ikke	troede	på	en	leverandør.	Din	kalkule	ville	blive	så	ugennemsigtig	og	svær	at	beregne,	
at	du	lige	så	godt	kunne	lade	værd.	Ellers	skal	du	simpelthen	vælge	og	sige	om	du	vil	det	eller	ej.	Så	på	
den	måde	 tror	 jeg,	 og	 det	 er	min	 helt	 egen	 personlige	 holdning,	 at	man	 skal	 gøre	 op	med	 sig	 selv	
hvorfor	man	vil	til	Kina.	Hvis	det	er	kostdelen	man	er	efter,	så	skal	man	være	skarp	der,	og	hvis	det	er	
strategien,	 så	 skal	 man	 være	 sikker	 på	 man	 har	 den	 rette	 strategi,	 og	 at	 man	 får	 eksekveret	 den	
strategi	 på	 samme	 måde	 med	 en	 hvilke	 som	 helst	 anden	 leverandør	 i	 verden.	 Så	 hvis	 du	 er	
fuldkommen	 ligeglad	med	om	din	 leverandør	går	konkurs	 i	eksempelvis	Danmark…jamen	så	kan	du	
også	være	det	i	Kina.	Risikoen	er	måske	større	i	Kina….	
	
Interviewer:	Prøver	I	at	tage	noget	sikkerhed	i	jeres	kontrakter	for	dette?			
	
Respondent:	Det	er	klart.	Vi	har	nogen	forsyningskontrakter	på	alle	vores	komponenter	og	det	ville	vi	
have	uanset	hvor	henne	i	verden	de	kommer	fra.		
	
Interviewer:	Så	der	er	ikke	forskel	om	kontrakten	er	i	Kina	eller	til	eksempelvis	i	Tyskland?	
	
Respondent:	Jeg	vil	sige	jeg	ville	nok	have	lidt	mere	tillid	til	en	leverandør	i	Tyskland	end	i	Kina.	De	
har	bare	ikke	den	samme	kontraktuelle	kultur.	Det	er	en	hensigtserklæring….hvis	det	lige	passer	ind	så	
levere	jeg	(sagt	med	et	smil	på	læben)	medmindre	de	har	forståelse	for	din	virksomhed	og	dit	behov	
og	hvad	det	betyder	for	dem.	Altså	hvis	de	ikke	forstår,	at	når	vi	kommer	ind	hos	dem	som	kunde,	så	er	
vi	der	i	10	år…hvis	de	performer.	Hvis	de	ikke	performer,	så	er	vi	der	ikke	i	10	år.	Så	det	er	mere	et….at	
du	 kommer	 væk	 fra	 den	 første	 sales	manager	 og	måske	 også	 at	 komme	 væk	 fra	 den	 første	 general	
sales	manager	og	komme	til	at	 snakke	med	virksomhedens	 ledelse.	Dem	der	sidder	på	pengekassen	
forstår	godt,	hvad	det	betyder	og	hvad	det	vil	sige	at	have	en	medicokunde	i	10	år.	Det	betyder,	at	de	
har	en	fast	indtjening	og	en	fast	udnyttelse	af	deres	ressourceapparat.	Sales	manageren	tænker	mere	
over	hvad	har	det	af	indflydelse	på	mit	budget	i	år,	hvad	betyder	det	for	min	bonus.	Så	på	den	måde	
kan	du	sige	at	han	eller	hun	er	hurtigere	væk	fra	sit	job	en	ham	der	ejer	virksomheden.	Det	er	der	vi	
starter.		
	
Interviewer:	Hvor	mange	 funktioner	 inddrager	 i	eksempelvis	 i	den	her	”business	case”	som	vi	 talte	
om	tidligere?	
	
Respondent:	Det	er	alt	næsten	fra	vugge	til	grav.	Vi	holder	marketing	udenfor	og	i	et	vist	omgang	også	
andre	funktioner,	men	det	er	fordi	det	ikke	giver	mening.	Så	de	afdelinger	vi	inddrager…det	kan	være	
kvalitetsafdeling,	 teknisk	 afdeling,	 udviklingsafdeling,	 finans,	 support	 afdelinger.	 Der	 sidder	 rigtig	
mange	 funktioner	 som	 har	 et	 input	 i	 processen	 og	 som	 ligesom	 skal	 ind	 og	 vurdere	 hvorfor	 eller	
hvorfor	ikke.	Alle	leverandører	kører	igennem	en	styret	godkendelsesproces.	Man	kan	ikke	købe	fra	en	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 131

leverandør,	der	ikke	er	godkendt.	Så	på	den	måde,	så	er	der	en	rigtig	god	styring	på	hvor	vi	køber	ind	
henne.		
	
Interviewer:	Så	har	jeg	taget	en	liste	med,	med	omkostningstyper.	Til	trods	for	I	ikke	inddrager	disse,	
hvilke	omkostninger	bliver	I	eksponeret	for	til	trods	for	I	ikke	inddrager	dem?	
	
Respondenten	opgiver	nedenstående	omkostninger	ved	at	sætte	et	kryds	ud	for	dem	der	kunne	have	
været	relevant:		
 

1. Opstartsomkostninger   

Omkostninger ved informationssøgning og udvælgelse af nye leverandører 
(rejseomkostninger, deltagelse i messer, betalingen af agent etc.) X 
Omkostningers i forbindelse med audit (fabriks-audit inden opstart af produktion) X 
Omkostninger i forbindelse med personalerekruttering og træning X 
Gebyr for registrering af IP rettigheder   
Betaling af tidligere leverandører for design og udvikling   
Omkostninger ved overskudskapacitet og personale (omkostninger ved afskedigelse af 
personale hvis intern aktivitet er blevet outsourcet)   
Investering i leverandørens IT system (alignment af systemer så der kan skabes 
gennemsigtighed)   
    
2. Prisen   
Valutaomkostninger (udsving i valuta som påvirker prisen) X 
    
3. Logistik omkostninger   
Tabt salg grundet længere leveringstid eller udeblivelse af levering X 
Omkostninger grundet tidlig levering X 
Omkostninger til bortskaffelse af emballage (speciel emballage ved outsourcing til Kina)   
Ekstraomkostninger ved inspektion af varer sourcet fra Kina X 
    
4. Lageromkostninger   
Omkostninger grundet forældelse af lager   

Højere lageromkostninger i forbindelse med udvidelse af lagerbygning (leje, strøm, varme, 
vedligeholdelse etc.) X 
    
5. Omkostninger ved leverandørhåndtering   
Omkostninger til rejser X 
Omkostninger til performance review og genforhandling X 
Omkostninger som følge af kulturelle forskelle (tolk, gaver, sociale events etc.) X 

Omkostninger som følge af uoverensstemmelser (retssager, juridiske omkostninger  etc.)   
    
6. Omkostninger ved kvalitetsstyring   
Kvalitetsinspektion (onsite/online inspektion af produktioner) X 
Omkostninger ved returnering af varer   
Omkostninger ifm. medarbejders tid ved analyse af kvalitetsproblemer X 
Bortskaffelse af afviste materialer   
Scrap-omkostninger X 
Omkostninger ved produktionsstop X 
Tabt salg og goodwill pga. kvalitet   
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7. Administrationsomkostninger   
Ekstraomkostninger ved forecasting/ordreproces   
Omkostninger ved betalingsproces   
Bankgebyrer   
    
8. Andre omkostninger relateret til sourcing i Kina   

Omkostninger grundet dårlig infrastruktur (vejnet, strømsvigt, internet etc.)   
Tabt ”brand værdi” grundet ”made in China”   
Omkostninger i forbindelse med håndtering korruption   
Omkostninger ved kopiprodukter og IP overtrædelser X 

 
Respondent:	Vi	kan	jo	starte	med	dem	som	vi	ved	er	der…(respondenten	krydser	af).	Generelt	set	vil	
jeg	sige,	at	der	hvor	vi	tager	omkostningerne	med	i	betragtning,	så	er	det	der	hvor	det	skiller	sig	ud	fra	
alle	mulige	andre,	fordi	om	vi	bruger	pengene	på	at	rejse	ud	til	den	leverandør	eller	den	leverandør	det	
er	sådan	set	ligegyldigt.	Hvis	det	er	en	ny	leverandør	kan	der	selvfølgelig	komme	en	budget	belastning,	
men	der	er	vi	nede	og	snakke…..det	er	ikke	beløbsstørrelser	som	er	make	it	or	brake.		
	
Interviewer:	 Det	 er	 måske	 også	 omkostninger,	 som	 dækkes	 ind	 under	 faste	 eller	 en	 pulje	 af	
omkostninger?	
	
Respondent:	Det	er	afhængigt	af	hvilket	produkt.	Der	er	nogle	projekter	der	kører	på	”activity	based	
costing”,	men	det	 er	mere	over	 i	 den	der	 kategori….bruger	 vi	 ressourcerne	 rigtigt	 og	hvis	der	 er	 en	
meget	 høj	 risiko	 for,	 at	 vi	 skal	 bruge	mange	 ressourcer	 på	 det.	 Så	 vil	 vi	 overveje	 det.	Her	 er	 det	 et	
spørgsmål	om	vi	bruger	ressourcen	rigtigt	og	ikke	på	krone	øre	basis.		
	
Vi	har	aldrig	haft	en	leverandør,	som	kommer	ind	og	flyver	fra	dag	1.	Det	har	vi	ikke	haft	fordi	vi	har	
nogen	andre	krav	end	andre	virksomheder.	Det	er	både	godt	og	skidt.	Det	er	godt	på	den	måde	og	vi	
får	forklaret	leverandøren,	at	der	ikke	må	være	nogle	misforståelser	og	hvad	forventningerne	til	dem	
som	leverandører	er.	Man	betaler	en	mark‐up	i	medicoindustrien	og	vi	kræver	så	også	at	vi	rent	faktisk	
også	får	noget	for	den	og	den	forståelse	skal	vi	have	kørt	på	plads	inden	vi	starter	op.	Derfor	hvis	der	
en	kvalitetsproblemer,	 så	 forventer	 vi	der	 er	 svar	 en	 for	 en	ganske	kort	deadline	og	at	de	har	 lavet	
”rute	cause”	ananlyser	på	deres	problemer.	Vi	betaler	ikke	unødigt	meget	for	det,	men	vi	vil	gerne	have	
noget	for	det	vi	betaler	for.	Det	skal	ikke	være	nogen	 free	bee,	at	være	leverandør	til	os.	Du	kan	ikke	
både	scorer	kassen	og	ikke	leverer	varen.	Det	kan	vi	ikke	bruge	til	noget.		
	
Interviewer:	Men	er	det	også	noget	der	er	 I	 jeres	organisationskultur,	 at	det	 ikke	kun	er	pris,	pris,	
pris?		
	
Respondent:	Det	er	pris,	pris,	pris	under	den	forudsætning	at	de	andre	ting	er	opfyldt.	Det	må	du	ikke	
misforstå.	Der	er	stærk	kostfokus	 forudsat	at	der	kvalitet	og	 forsyningssikkerhed.	Der	er	 ikke	nogen	
der	kommer	og	klapper	dig	på	ryggen,	hvis	du	har	sparet	5	millioner,	hvis	varen	ikke	er	der	eller	hvis	
det	 er	 noget	 møj.	 Det	 er	 ansvarlige	 beslutninger,	 der	 bliver	 truffet	 ud	 fra	 et	 produkt	 og	
patientsikkerheds	synspunkt.	Heldigvis	er	vi	 ikke	de	eneste	der	godkender	en	ny	leverandør.	Hvis	vi	
skal	 godkende	 en	 ny	 leverandør…så	 skal	 det	 i	 høring	 i	 kvalitetsafdelingen,	 produktionsafdelingen,	
udviklingsafdelingen	 osv.	 for	 at	 få	 sikret	 om	 de	 er	 enige	 i	 at	 det	 er	 den	 rigtige	 leverandør	 til	
virksomhed.	Det	er	den	eneste	måde	vi	kan	sikre,	at	den	der	sidder	med	produktets	helhedsansvar	og	
ikke	kun	med	det	kommercielle	ansvar,	han	rent	faktisk	tør	sende	det	på	markedet.	Man	skal	jo	kunne	
se	sin	ledelse	i	øjnene	hver	dag,	og	stille	sig	selv	det	spørgsmål,	når	man	stiller	noget	ud	på	rampen	og	
sige….er	det	godt	nok	til	vores	kunder	det	her.	Er	det,	det	vi	vil	stå	for	som	virksomhed	og	kan	vi	ikke	
sige	ja	til	det,	så	har	vi	fejlet.	Det	får	man	sgu	ikke	bonus	for.		
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Interviewer:	Det	sidste	spørgsmål	jeg	har	er	om	I	har	nogen	faste	processer	for	sourcing	eller	om	det	
er	ad	hoc?	
	
Respondent:	Der	er	helt	straight	game	på	hvordan	man	håndtere	godkendelse	af	leverandører.	Der	er	
så	mange	steps,	så	man	næsten	helt	drukner	i	dem,	men	de	er	der	fordi	de	giver	mening	og	med	den	
rette	intention.	På	nogen	områder	kan	du	vælge	om	den	er	obligatorisk	eller	om	det	er	en	anbefaling.	
Det	kommer	an	på	produktet,	og	hvor	kritisk	komponenten	er.	Det	er	en	ret	styret	proces.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Sourcing	&	Outsourcing	in	China	
‐	A	Total	Cost	Perspective	

	 134

Bilag 7 ‐ Ordforklaring 

	
Begreb	 	 	 Forklaring	
	
Activity	based	costing:	 ABC	 –	 Aktivitetsbaseret	 omkostningsfordeling,	 er	 en	

regnskabsmæssig	 metode	 til	 fordeling	 af	 omkostninger	 på	
produkter,	serviceydelser	og	kunder.			

	
Global	Sourcing:	 Optimering	 af	 indkøb	 og	 operationer	 gennem	øget	 volume,	

koordinering	 af	 produkter,	 processer,	 design,	 og	 teknologi	
med	leverandører	på	den	globale	arena.	

	
Insourcing:	 Insourcing	 omfatter,	 at	 trække	 en	 aktivitet	 tilbage	 internt	 i	

virksomheden,	 som	 tidligere	 var	 uddlegeret	 til	 en	 ekstern	
partner.	

	
IP	rettigheder:	 IP‐rettigheder	 stammer	 fra	 engelsk,	 som	 står	 intellectual	

property,	og	dækker	over	intellektuel	ejendom.	
	
	
Offshoring:	 Offshoring	 er	 det	 at	 etablere	 produktion	 på	 tværs	 af	 lande	

eller	over	til	et	andet	kontinent.		
	
Outsourcing:	 Med	 outsourcing	 forstås,	 at	 man	 lægger	 dele	 af	 sin	

produktion	 ud	 til	 en	 ekstern	 partner,	 som	 tidligere	 blev	
varetaget	internt.		

	
Supply	Chain	Management:		 Ledelsen	 af	 integrerede	 forretningsprocesser	 på	 tværs	 af	

forsyningskæden,	der	frembringer	produkter,	serviceydelser	
og	informationer	af	værdi	for	kunden			

	
	
Totale	omkostninger:	 Med	 de	 totale	 omkostninger	 forstås	 de	 samlede	

omkostninger,	 både	 direkte	 og	 indirekte,	 forbundet	 med	
indkøbet	 af	 et	 produkt	 i	 hele	 dets	 levetid	 hos	 en	 bestemt	
leverandør.	

	
	
	
						


