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Úthýsing upplýsingatækni - viðskiptafræðileg 
skilgreining og umgjörð 

Ársæll Valfells 
Gísli R. Ragnarsson 

Umfjöllun um úthýsingu verkefna á sviði upplýsingatækni (UT) í fræðitímaritum teygir 
sig aftur til ársins 1988 þó svo að árið 1992 marki ákveðin tímamót í fræðilegri 
umfjöllun á þessu sviði (Gonzalez, Gasco og Llopis, 2006). Þetta var engin tilviljun því 
þetta ár gerði bandaríska fyrirtækið Kodak stóran samning við fjögur 
upplýsingartæknifyrirtæki um úthýsingu á hluta af sinni starfsemi á því sviði til þeirra. Í 
kjölfar þessa samnings færðist mjög í vöxt að fyrirtæki úthýstu verkefnum á sviði 
upplýsingatækni til fyrirtækja sem sérhæfðu sig á þessu sviði og var sú bylgja kölluð 
„The Kodak Effect” (Loh og Venkatraman, 1992a). Fyrirbærinu úthýsingu (outsourcing) 
er í sinni einföldustu skilgreiningu lýst sem valinu milli þess að kaupa eða framleiða 
(make-versus-buy) (Loh og Venkatrman, 1992b), þar sem kaup á markaði eru valin fram 
yfir eigin framleiðslu þegar úthýst er, þriðji aðili er látinn um framleiðsluna.  

Fyrsta viðskiptafræðilega rannsókn úthýsingar á Íslandi var framkvæmd af Valfells 
og Tastle (Tastle og Valfells, 2009) og sýndi að íslensk fyrirtæki höfðu úthýst 
upplýsingatækni að miklu leyti og í sumum tilfellum nær algerlega. Engin umræða 
hefur átt sér stað á Íslandi um fræðilegar nálganir í rannsóknum á úthýsingu UT né 
hvernig úthýsingu skuli skilgreina viðskiptafræðilega. 

Í viðskiptafræðilegum ritum er algengt að sjá úthýsingu skilgreinda sem ákvörðun 
um kaup á markaði fram yfir að framleiða sjálfur. Það nær þó ekki hinu hinu 
rekstrarlega né stefnumiðaða (strategic) inntaki hugtaksins úthýsing, öll fyrirtæki kaupa 
aðföng án þess að slíkt sé á einhvern hátt skilgreint sem úthýsing. Úthýsing er aftur á 
móti mun óalgengara fyrirbrigði en kaup á vöru á markaði og í henni felst 
grundvallarákvörðun um að hafna því að ákveðin starfsemi sé stunduð innan 
skilgreindra marka fyrirtækisins (innhýst). Þannig fylgir ákvörðuninni um úthýsingu 
stefnumiðuð vídd sem er dýpri og flóknar en segja má að fylgi hefðbundnum 
viðskiptum með vörur eða þjónustu. Úthýsing getur haft í för með sér afdrifaríkar 
afleiðingar til góðs og ills fyrir þann sem í hlut á (Gilley og Rasheed, 2000). Gilley og 
Rasheed (2000) álíta að um tvennskonar úthýsingu geti verið að ræða. Annars vegar 
getur verið um að ræða ákvörðun viðkomandi fyrirtækis um að úthýsing komi í stað 
ákveðinnar starfsemi sem stunduð hefur verið innan fyrirtækisins og í kjölfarið verði 
hætt. Dregið er úr lóðréttri samþættingu í rekstri viðkomandi fyrirtækis. Þetta virðist 
vera algengasta gerð úthýsingar og má nefna staðgengilsúthýsingu (e. substitution-
based outsourcing). Hins vegar er svo um að ræða starfsemi sem frá upphafi hefur 
verið úthýst og því aldrei verið stunduð innanhúss. Slík úthýsing, sem kalla má 
fjarveruúthýsingu (abstention-based outsourcing), á sér stað þegar fyrirtæki kaupir á 
markaðnum getu til að sinna tiltekinni starfsemi frekar en að taka á sig nauðsynlega 
fjárfestingu til að koma henni upp innanhúss hjá sér. Rétt eins og staðgengilsúthýsing 
er byggð á ákvörðun um tiltekna aðgerð þarf staðgengilsúthýsing einnig að byggja á 
ákvörðun um úthýsingu. Að áliti Gilley og Rasheed (2000) er ekki um úthýsingu að 
ræða í því tilviki að fyrirtæki á engan kost annan en að kaupa tiltekna vöru eða 
þjónustu á markaði af einhverjum ástæðum. Ákvörðun um úthýsingu var semsagt ekki 
tekin. 

Talað er um annars vegar stefnumiðaða úthýsingu og hins vegar óstefnumiðaða 
úthýsingu. Þegar um er að ræða stefnumiðaða úthýsingu er ekki eingöngu litið til 
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kostnaðarlækkunar sem markmiðs heldur er litið til þekkingar sem grundvallarþáttar í 
stefnunni og umfangs rekstrarins, þó svo að flest fyrirtæki líti á úthýsingu sem aðferð 
frekar en stefnu (Alexander og Young, 1996; Holcomb og Hitt, 2007). Annars vegar er 
litið til þess hvaða þekkingu á að byggja upp innan fyrirtækisins og hins vegar hvaða 
þekkingu ætlar fyrirtækið að sækja út fyrir veggi þess. Fyrirtækið tekur því meðvitað 
stefnumiðaða ákvörðun um hve umfangsmikil starfsemi fyrirtækisins skuli vera 
(Holcomb og Hitt, 2007). 

Fræðimenn, m.a. á sviði hagfræði, stjórnunar og stefnumótunar, hafa sýnt 
úthýsingu mikinn áhuga á undangengnum árum (Gonzalez o.fl., 2006). Undir hugtakið 
úthýsing hefur verið skotið sterkum fræðilegum grunni með skírskotun til kenninga 
innan framangreindra fræðigreina. Tvær áhrifamiklar kenningar hafa aðallega verið 
lagðar til grundvallar í rannsóknum á úthýsingu. Annars vegar er það kenningin um 
viðskiptakostnað (transaction cost theory) og hins vegar kenningin um aðfangamiðaða sýn 
á fyrirtækið (resource based view of the firm). Báðar kenningarnar eru mikilvægt framlag til 
aukins skilnings á úthýsingu almennt (McIvor, 2009). 

Viðskiptakostnaðarhugtakið, fyrirtækið og úthýsing UT 

Hinn fræðilegi grunnur úthýsingar er að stærstum hluta í viðskiptakostnaðarhugtakinu 
sem Coase kom fram með og skilgreindi í tímamótagrein „Eðli fyrirtækisins” (The 
Nature of the Firm) árið 1937 (Yang og Huang, 2000). 

Hugmyndir um stýringu markaðarins gera ráð fyrir að á markaði ráði verð 
vörunnar því hvernig hún er notuð og af hverjum, en hvorki skipulag né áætlanir - 
verðið nægi. Væru markaðir fullkomnir þyrfti því ekki að setja á fót fyrirtæki utan um 
framleiðsluna, öll viðskipti tengd framleiðslunni gætu farið fram á markaði. En ástæða 
þess að vörur eru framleiddar inni í fyrirtækjum og að fyrirtæki eru yfirleitt til er sú að 
það fylgir því kostnaður að nota verðmyndun á markaði og nefnist sá kostnaður 
viðskiptakostnaður (transaction cost). Sá viðskiptakostnaður sem augljósast er að verður 
til samfara því að vara er framleidd eingöngu með hjálp verðmyndunar á markaði, er 
sá sem því fylgir að finna út hvert hið raunverulega verð vörunnar er. Kostnað við 
samningagerð og eftirlit með framkvæmd samninga ber einnig að hafa í huga.  

Innan fyrirtækisins fellur þessi kostnaður niður eða er í versta falli verulega lægri en 
þegar verðmyndun á markaði er notuð. Innan fyrirtækisins er hægt að taka ákvörðun 
um nýtingu aðfanga (resources), sem fyrirtækið hefur vald yfir án þess að til samninga 
þurfi að koma nema þá í mun minna mæli en ef eingöngu er stuðst við verðmyndun á 
markaði (Coase, 1937). Þegar kostnaðurinn við kaup á vöru eða þjónustu verður of 
hár er eðlilegt að fyrirtæki reiði sig á eigin framleiðslu. 

Williamson (1975, 1979) setti fram kenninguna um viðskiptakostnað, Transaction 
Cost Economics eða Transaction Cost Theory. Grundvallarforsenda kenningarinnar 
er að viðskiptum muni verða þannig fyrirkomið að kostnaðurinn við þau verði 
lágmarkaður (David og Han, 2004). 

Viðskiptakostnaður fellur annars vegar til ex ante og hins vegar ex post. Ex ante er 
sá viðskiptakostnaður sem fellur til áður en gengið hefur verið frá samningi um 
viðskipti á markaði. Um er að ræða kostnað sem fylgir samningaviðræðum og 
samningagerðinni sjálfri og skapast eingöngu vegna þess að samningsaðilar búa ekki 
yfir sömu upplýsingum. Ex post er sá viðskiptakostnaður sem fellur til eftir að gengið 
hefur verið frá viðskiptasamningi. Um er að ræða fernskonar kostnað. Í fyrsta lagi 
kostnað sem fellur til vegna þess að þær aðstæður sem samningur byggir á þróast frá 
forsendum og innihaldi samningsins og kallar því á breytingar á samningnum eigi hann 
að virka áfram (maladaption costs). Í öðru lagi prúttkostnað (haggling costs) sem er sá 
kostnaður sem er því samfara að endurtekið er verið að prútta um verð, skyldur og 
annað fyrirkomulag í samningi af ýmsum ástæðum eftir að samningur hefur verið 
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gerður. Í þriðja lagi er það eftirlits- og umsýslukostnaður (set up and running costs) sem 
felst í því að fylgjast með að ákvæði samnings séu uppfyllt. Í fjórða lagi er svo 
tengslakostnaður (bonding costs) sem fellur til þegar skuldbindandi samband er byggt 
upp og því viðhaldið og felst m.a. í fundasetum og samskiptum og yfirleitt því sem 
byggir upp og viðheldur almennu trausti milli aðila (Williamson, 1979, 1985). 

Eins og gefur að skilja er eftirlits- og umsýsluþáttur viðskiptakostnaðarins 
mikilvægur og vegur þungt en ástæður þess að eftirlit með samningi er nauðsynlegt eru 
samkvæmt Williamson (1979) tvennskonar. 

Annars vegar er það takmörkuð skynsemi (bounded rationality) og felst í því að 
mannleg geta til að leysa flókin viðfangsefni er takmörkuð og veldur því að það er 
erfiðleikum bundið að meta að fullu afleiðingar allra mögulegra ákvarðana. Þegar 
kemur að viðskiptum, þá skiptir takmörkuð skynsemi aðeins máli þegar þau eru 
margslungin af einhverjum ástæðum eins og þegar varan, sem viðskiptin snúast um, er 
flókin eða viðskiptin eru umvafin óvissu t.d. um hvernig hún á að líta út eða hvert 
verð hennar er (Williamson, 1979). Í tilviki úthýsingar upplýsingatækni hefur 
takmörkuð skynsemi áhrif á getu viðskiptavinarins til að skilgreina til fulls kröfur sínar, 
velja hæfa verktaka og standa rétt að eftirliti með og samskiptum við verktakann eða 
verktakana (Bahli og Rivard, 2003). 

Hins vegar er um að ræða tækifærismennsku (opportunism) sem stafar af því að 
maðurinn á það til að reyna að hagnýta sér aðstæður með kænsku (Williamson, 1975, 
1979). Williamson (1979) gerir ekki ráð fyrir að allir ástundi tækifærismennsku heldur 
eingöngu að möguleikinn sé fyrir hendi og að ekki sé hægt ex ante, þ.e. áður en 
samningur er gerður, að greina á milli þeirra sem eru heiðarlegir og þeirra sem eru það 
ekki. 

Viðskiptakostnaður fellur til vegna þess að það er erfitt og dýrt að gera sér grein 
fyrir því ex ante hvenær fólk er heiðarlegt og hvenær ekki. Tækifærismennska getur 
bæði komið upp ex ante þegar upplýsingum er misskipt milli aðila og þeir vilja ekki 
deila þeim með öðrum en hafa tilhneigingu til að nýta þær sér til framdráttar (Aubert, 
Rivard og Patry, 2004) og ex post vegna ófullkominna samninga sem stafa af 
takmarkaðri skynsemi og tækifærismennsku sem veldur því að samningsaðilar gætu 
haft tilhneigingu til að nýta sér ófullkominn samning sér til framdráttar (Yang og 
Huang, 2000). Til dæmis gætu hugbúnaðarfyrirtæki sagt ósatt um getu sína eða nýtt sér 
yfirburðarþekkingu til að selja viðskiptavini sínum, sem byggi yfir takmarkaðri 
þekkingu á þörfum sínum og markaðsverðum, vöru eins og hugbúnað og þjónustu 
(Bahli og Rivard, 2003). 

Samkvæmt kenningunni um viðskiptakostnað er það hann sem ræður því hvort 
viðskipti eiga sér stað á markaði eða innan fyrirtækisins með lóðréttri samþættingu. 
Lágmörkun viðskiptakostnaðarins er það sem sóst er eftir. Hversu hár 
viðskiptakostnaðurinn svo verður ræðst af þrennu. Í fyrsta lagi sérstöðu vörunnar sem 
viðskiptin snúast um, í öðru lagi óvissunni og um leið því hversu flókin viðskiptin eru 
og í þriðja lagi tíðni viðskiptanna (Williamson, 1975). 

Viðskiptakostnaður og úthýsing 

Sá sem úthýsir á yfir höfði sér mögulega tækifærismennsku verktakans allan 
samningstímann ekki síður en þegar að endurnýjun samningsins kemur þar sem 
verktakinn býr yfir upplýsingum um hinn raunverulega kostnað af verkinu sem sá sem 
úthýsir hefur ekki aðgang að (Ojelanki og Bryson, 1999). Af þessu leiðir að þessi staða 
lítillar tíðni viðskipta og fárra seljenda vörunnar á markaði dregur úr úthýsingu 
(Holcomb og Hitt, 2007). Þegar sérhæfing vörunnar er lítil, óvissan er lítil og viðskipti 
hlutfallslega tíð er úthýsing líkleg. Innhýsing er líklegri þegar óvissa ásamt mikilli 
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sérstöðu vörunnar leiða til erfiðleika í viðskiptum með vöruna og þar af leiðandi lítillar 
tíðni viðskipta með hana (McIvor, 2009). 

Aðfangamiðuð sýn, fyrirtækið og úthýsing UT 

Aðföng (resources) fyrirtækis eru hinir efnislegu hlutir sem það kaupir, leigir eða 
framleiðir til eigin nota og það fólk sem ráðið er á skilmálum sem gerir fyrirtækinu 
mögulegt að nýta sér krafta þess. Þjónusta (service) er aftur á móti það framlag sem 
aðföngin skila til árangursríkrar starfsemi fyrirtækisins. Þannig má líta á aðföng sem 
knippi mögulegrar þjónustu. Á þennan hátt skilgreinir Edith T. Penrose (1959) 
hugtökin aðföng og þjónustu (Penrose, 1959). Oft er litið á bók hennar „The Theory 
and the Growth of the Firm”, sem kom út árið 1959, sem upphafsrit kenningarinnar 
um aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið (resource based view of the firm) (Wernerfelt, 1984). 
Birgir Wernerfelt (1984) fjallaði um þessa sýn Penrose í þekktri grein en í henni gaf 
hann þessari kenningu heiti. Jay Barney (1991) kom svo fram með fullmótaða 
kenningu um aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið en í grein sinni frá árinu 1991 „Aðföng 
fyrirtækis og varanlegt samkeppnisforskot” (Firm resources and sustained competitive 
advantage) birti hann samantekt um grundvallarhugmyndina (Mintzberg, Ahlstrand og 
Lampel, 1998). 

Í samanburði við kenningarnar um aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið er áhugavert að 
skoða aðrar kenningar sem fjalla um það hvað leggja skuli til grundvallar við mat á 
rekstrarárangri fyrirtækis og þegar stefna þess er mörkuð. Kenningar um 
samkeppnislegt forskot fyrirtækja, sem voru fyrirferðarmiklar upp úr miðri síðustu öld 
og fram á níunda áratug þeirrar aldar, fólu í sé þá meginhugmynd að fyrst skyldi líta út 
fyrir fyrirtækið, til umhverfisins, við árangursríka stefnumótun og mat á ástæðum fyrir 
velgengni þess. Þessar kennningar eru oft nefndar umhverfiskenningar. Málið snýst 
um staðsetningu á markaðnum og að skilja og bregðast við þeirri þróun sem þar kann 
að eiga sér stað. 

Tveir grundvallarþættir eru forsendur árangursríkrar stefnumótunar sem gefur 
samkeppnisforskot. Annars vegar hversu aðlaðandi atvinnugreinin er, hvað varðar 
arðsemi til lengri tíma og hvaða þættir það eru sem ákvarða arðsemina. Hins vegar 
þarf að greina hvað ráði hlutfallslegri samkeppnisstöðu innan greinarinnar þar sem 
það er svo innan flestra greina að sum fyrirtæki eru arðbærari en önnur. Það sem 
ákvarðar getu tiltekins fyrirtækis til að stunda arðbæran rekstur er hve mikilli 
samkeppni megi reikna með innan greinarinnar en eftirtalin fimm atriði ráð úrslitum 
um það: hversu auðvelt er að hefja rekstur innan greinarinnar; ógnun gagnvart 
greininni frá staðgengilsvörum annarra greina; hversu sterk er staða kaupandans 
gagnvart seljandanum hvað verðlagningu innan greinarinnar varðar; staða seljandans 
gagnvart kaupandanum við verðlagninguna og hversu hörð samkeppnin er milli þeirra 
sem starfa innan greinarinnar (Porter, 1985). 

Mikilvægar forsendur umhverfislíkansins eru annars vegar þær að öll fyrirtæki 
innan tiltekinnar atvinnugreinar séu eins hvað varðar þau aðföng sem flokka má sem 
stefnumiðað mikilvæg og fyrirtækin ráða yfir og stefnumiðið sem þau hafa og hins 
vegar sú að þróist fjölbreytileiki aðfanga innan atvinnugreinar muni hann ekki lifa lengi 
þar sem aðföng fyrirtækja eru mjög færanleg milli þeirra. Fyrirtæki innan sömu greinar 
hafa því tilhneigingu til að verða eins með tímanum hvað aðföng þeirra snertir (Barney, 
1986). 

Aðföng fyrirtækis má skilgreina sem hvern þann framleiðsluþátt sem því er tiltækur, 
það er að segja, sem fyrirtækið getur stýrt varanlega, jafnvel þó svo að það búi ekki yfir 
eignarréttinum á honum (Grant, 1991). Ekki öll aðföng fyrirtækis veita því 
samkeppnisforskot. Í versta falli geta aðföng fyrirtækis valdið því að stefna, sem 
dregur úr skilvirkni og árangri viðkomandi fyrirtækis, sé því mörkuð. Aftur á móti eru 
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það þau aðföng fyrirtækisins, sem gera því kleift að marka sér stefnu sem eflir 
skilvirkni og árangur þess og skapar því varanlegt samkeppnisforskot, sem innan 
kenningarinnar um aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið eru hin stefnumiðuðu aðföng 
fyrirtækisins (Wernerfelt, 1984).  

Þegar fjallað er um aðföng og getu fyrirtækja er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 
að það eru, þegar upp er staðið, verkferlarnir þar sem aðföngin og getan koma saman 
og skilvirkni þeirra sem ræður því hvort fyrirtæki býr yfir samkeppnisforskoti eða ekki. 
Fyrirtæki geta búið yfir möguleikanum á að ná samkeppnisforskoti á grundvelli 
aðfanga og getu en það er ekki fyrr en tekist hefur að nýta þetta tvennt í skilvirkum 
verkferlum að möguleikarnir verða að raunveruleika (Ray, Barney og Muhanna, 2004). 
Aðföng fyrirtækis mynda grunninn að getu þess meðan getan leggur grunninn að 
samkeppnislegu forskoti fyrirtækisins (Grant, 1991). 

Aðfangamiðuð sýn á fyrirtækið lítur inn í fyrirtækið þegar horft er til 
samkeppnisforskots þess og gefur sér tvær forsendur þegar uppruni þessa forskots er 
skoðaður. Annars vegar gefur líkanið sér að fyrirtæki innan starfsgreinar geti verið 
fjölbreytileg (heterogeneous) hvað varðar þau stefnumiðuðu aðföng sem þau ráða yfir. 
Hins vegar eru það forsendur þessa líkans að þessi aðföng þurfi ekki að vera 
fullkomlega flytjanleg milli fyrirtækja og þar af leiðandi geti fjölbreytileikinn verið 
langvarandi. Um getur verið að ræða annars vegar samkeppnisforskot og hins vegar 
varanlegt samkeppnisforskot (sustainable competitive advantage). Munurinn á þessu tvennu 
er sá að fyrirtæki fær samkeppnisforskot þegar það hrindir í framkvæmd stefnu sem 
skapar því verðmæti en sem á sama tíma er ekki í framkvæmd hjá keppinautunum en 
þeir gætu líkt eftir þegar fram í sækir. Fyrirtæki öðlast hins vegar varanlegt 
samkeppnisforskot þegar það hrindir í framkvæmd virðisaukandi stefnu sem á sama 
tíma er ekki í framkvæmd hjá keppinautunum og keppinautarnir geta hvorki líkt eftir 
né nýtt sér kosti hennar. Fyrirtæki innan sömu greinar verða því ekki eins með 
tímanum hvað aðföng þeirra varðar (Barney, 1991). 

Afstaða aðfangamiðaðrar sýnar á fyrirtækið til úthýsingar 

Aðfangamiðuð sýn á fyrirtækið hefur stefnumiðað sjónarhorn á úthýsingu og lítur á 
fyrirtækið sem safn aðfanga sem því beri að nýta sem best til að skapa sér varanlegt 
samkeppnisforskot (Rodrígues og Robaina, 2006). Grant (1991) heldur því fram að til 
þess að fyrirtæki geti að fullu nýtt sér aðföng sín og getu og geti á sem skilvirkastan 
hátt skapað varanlegt samkeppnisforskot gæti reynst nauðsynlegt að komast yfir 
aðföng og getu sem styður við það sem fyrir er. 

Cheon, Grover og Teng (1995) halda því fram að samkvæmt kenningum um 
aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið megi líta svo á að ákvörðun um að úthýsa 
upplýsingatæknilega þætti í rekstri fyrirtækisins sé aðgerð til að bregðast við skorti á 
aðföngum og getu, sem er mismunurinn á eftirsóknarverðri getu og raunverulegri getu, 
tiltekinna upplýsingatæknilegra aðfanga innan fyrirtækisins. Upplýsingatæknileg aðföng 
og geta fyrirtækis geta verið mismunandi annars vegar hvað einkenni aðfanganna 
varðar, en hér er átt við verðmæti þeirra, hversu óalgeng þau eru, hversu erfitt er að 
líkja eftir þeim og hvort þau eigi sér staðgengil og hins vegar hve mikið af aðföngum 
fyrirtækisins er notað í upplýsingatæknilega þætti. Af þessu leiðir að lýsa má 
ákvörðuninni um það hvort skuli úthýsa á þennan hátt: 
 

• Úthýsing á upplýsingatækni = f(skorti á upplýsingatæknilegum aðföngum) 
• Skortur á aðföngum = f(einkenni aðfanga, notkun aðfanga) 
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Umræða 

Þær tvær kenningar sem aðallega hafa verið lagðar til grundvallar í rannsóknum á 
úthýsingu, annars vegar kenningin um viðskiptakostnað og hins vegar kenningin um 
aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið, lýsa hvor á sinn hátt og hvor út frá sínum forsendum 
tilvist og umfangi fyrirtækisins sem í grundvallaratriðum byggir á innhýsingu. 

Þegar afstaða þessarar tveggja kenninga til úthýsingar er skoðuð hefur kenning um 
aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið mun stefnumiðaðri aftöðu til fyrirbærisins en 
kenningin um viðskiptakostnað.  Kenningin um viðskiptakostnað lítur til 
viðskiptakostnaðarins sem hlýst af úthýsingunni og réttlætir ekki úthýsinguna nema 
ávinningurinn sé a.m.k. jafn viðskiptakostnaðinum. 

Þegar ákveðið er hvað skuli úthýsa er meginregla kenningarinnar um 
aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið sú að úthýsa skuli allt sem aðrir eru hæfari til að 
framkvæma. Afstaða kenningarinnar um viðskiptakostnað til úthýsingar beinist því 
meira að aðferð  (tactic) meðan kenningin um aðfangamiðaða sýn á fyrirtækið tekur 
stefnumiðaðri (strategic) afstöðu til fyrirbærisins. 
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