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Titel:  DET NATURLIGA VALET - En undersökning av det 

Resursbaserade synsättet 
 
Författare: Per Andreasson, Kristoffer Daag och Finn Rosengren 
 
Handledare:  Claes Svensson 
 
Nivå:  Kandidatuppsats, 10 poäng  
 
Problemformulering:  Är ett Resursbaserat synsätt till gagn för bemanningsföretag. Andra 

viktiga aspekter som vi vill ha svar på är hur kritiska resurser skapas, 
vidareutvecklas, och skyddas för att ge så stor överavkastning åt 
företaget som möjligt. Vidare undrar vi hur HRM-frågor och 
kunskapshantering är förenliga med det Resursbaserade synsättet. 
Frågan vi vill ha svar på är alltså huruvida det Resursbaserade 
synsättet är lämpligt för att analysera om ett företag kan skapa sig 
varaktiga konkurrensfördelar och om en fallstudie skulle kunna 
hjälpa oss att tydliggöra det? 

 
Syfte: Syftet med vårt arbete är att genomföra en undersökning av det 

Resursbaserade synsättet genom en fallstudie av ett kunskapsintensivt 
företag inom bemanningsbranschen. Detta för att konstatera om RBV 
är empiriskt gångbart, och om det därmed finns en praktisk 
verklighetsanpassning. 

 
Metod: Vi har valt att testa en praktisk applicering av det resursbaserade 

synsättet utifrån en kvalitativ fallstudie av Adecco. Arbetet har utgått 
från teorier runt det resursbaserade synsättet för att med hjälp av 
insamlad empiri i form av intervjuer, datablad och andra källor dra 
slutsatser från Adeccos strategiska processer.  

 
Slutsats: Vi har funnit att det Resursbaserade synsättet är kapabelt att 

identifiera de resurser och förmågor som kan ligga till grund för  
konkurrensfördelar, men för att djupare kunna förstå och hantera 
dessa resurser och förmågor krävs kompletterande verktyg. Detta har 
lett till slutsatsen att det Resursbaserade synsättet fungerar bättre som 
teoretiskt analysverktyg än som praktisk vägledning.  
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Följande kandidatuppsats är ett resultat av vårt arbete vid Företagsekonomiska Institutionen 
vid Lunds Universitet under slutet av höstterminen 2002. Det har varit ett mycket intressant, 
givande, och intensiv period som vi ser tillbaka på med glädje.  
 
Detta arbete skulle inte ha varit möjligt att genomföra utan den hjälp och det stöd vi fått från 
Adecco. Vi skulle speciellt vilja tacka Pernilla Borgström och Magdalena Welwert på 
Adeccos Lundakontor för deras assistans och vänliga bemötande. Vi vill också tacka Claes 
Svensson för hans handledning och stöd. Slutligen skulle vi även vilja tack John Thornberg 
för hans stöd och vägledning. 
 
Lund, den 22 januari 2003 
 
 
 
 
 

Per Andreasson                                                                         Kristoffer Daag 
 
 
 
 
 
 

Finn Rosengren 
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BA  Bemanningsansvarig 
 
HR  Human Resources 
 
HRM  Human Resource Management 
 
KBV  Knowledge-based View 
 
RBV  Resource-based View 
 
SHRM  Strategic Human Resource Management 
 
SPUR  Svenska PersonalUthyrnings- och Rekryteringsförbundet 
 
VRIO  Valuable, Rare, (Costly to) Imitate, Organized effectively 
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I kapitlet ger vi en bakgrund till det Resursbaserade synsättet, Human Resource Management, 
det Kunskapsbaserade synsättet samt bemanningsbranschen. Vidare diskuterar vi syftet, vald 
problemformulering samt avgränsningar och disposition av uppsatsen.  
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Anledningen till att vi valt att skriva ett arbete om det Resursbaserade synsättet är det intresse 
för strategiforskning som vi utvecklat genom kursen Strategi & Styrsystem, vilken vi läst vid 
Företagsekonomiska Institutionen under höstterminen 2002. Där presenterades denna ansats 
som ett alternativt sätt att se på hur ett företag genererar konkurrensfördelar till den tidigare 
dominerande branschanalysen. Möjligheten att få tillämpa en del av detta synsätt för att få en 
uppfattning om det är tillämpbart på ett empiriskt plan, har även legat till grund för valet av 
ämne. Vi har inte funnit att det gjorts någon liknande undersökning och hoppas därför med 
denna uppsats kunna motivera till framtida studier inom området.  
 
Vi valde bemanningsbranschen för att den, i våra ögon, på ett utmärkt sätt illustrerar just de 
problem och förutsättningar som RBV grundar sig på. Branschen karaktäriseras av en stark 
fokus på kompetent och kunskapsintensiv personal. Att företagen inom branschen dessutom 
har valt att arbeta inom en dynamisk och föränderlig marknad innebär att de belyser trenden 
inom rekrytering just nu, nämligen att företag numera söker personal med så bred kunskap 
som möjligt. Följaktligen är RBV kanske speciellt intressant att applicera på 
bemanningsföretag, eftersom just resurser är viktiga för framgång inom branschen. 
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Den Resursbaserade synsättet har, på senare år, kommit att hamna i fokus som verktyg för att 
förstå utvecklingen av företags strategier och konkurrensfördelar. Allt sedan Michael Porter 
1980 lanserade sin positioneringsskola har den varit standard för strategiområdet. Det 
Resursbaserade synsättet har under åren fått stå i positioneringsskolans skugga men har ändå 
trots det utvecklats och har de senaste åren blivit alltmer intressant och relevant för 
strategiforskningen.  
 
Den företagsekonomiska strategiforskningen började komma igång under mitten av 1900-
talet. På 1950- och 60-talen började planering och budgetering att användas i den praktiska 
skötseln av företag. Ur de långsiktiga planeringssystem som hamnade i fokus på 1960-talet 
växte strategiområdet fram genom föregångare som exempelvis Igor Ansoff.1 Andra viktiga 
bidrag till den tidiga strategiforskningen gavs av bl.a. Alfred Chandler och Alfred Sloan. 

                                                 
1 Grant  (2002) 
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Nämnda trio kan anses vara de tre grundarna av det s.k. rationella strategisynsättet, som 
karaktäriseras av rationell planering och analys.2  
 
Den Resursbaserade strategin har, tvärt emot vad man skulle kunna tro, en lång och rik 
historia. Teorin kan t.o.m. sägas gå så långt tillbaka som 1890 då Marshall publicerade 
”Principles of Economics”.3 Det riktiga startskottet för det Resursbaserade synsättet var dock 
Edith Penroses ”The theory of the growth of the firm” från 1959. Det är dock oklart i vilken 
mån Penrose verkligen ämnade att hennes teorier skulle ligga till grund för strategiska frågor, 
som den gängse uppfattningen har varit, eller om hon endast försökt förklara de 
bakomliggande processerna för tillväxt i företaget. I vilket fall som helst har Penrose varit en 
viktig inspirationskälla för den fortsatta utvecklingen inom området. 4  
 
Den moderna Resursbaserade synsättet uppkom 1984 med Birger Wernerfelts, ”A resource-
based view of the firm” och senare samma år Rumults, ”Towards a strategic theory of the 
firm”.5 Framförallt Wernerfelts artikel kom att bli betydelsefull. I den fastställde han det 
Resursbaserade synsättet såsom en teori, baserat på bakomliggande tankesätt i tidigare verk.6 
 
En viktig punkt i utvecklingen var även Jay Barneys specificering av den karaktäristik som är 
nödvändig för att en resurs skall kunna leda till varaktiga konkurrensfördelar. Artikeln ledde 
till en polarisering av den Resursbaserade strategin.7 Barneys ramverk, VRIO-analys, hävdar 
att en resurs måste vara värdefulla (Valuable), sällsynta (Rare), svåra att kopiera (Inimitable) 
och effektiv utnyttjade (Organized) för att varaktiga konkurrensfördelar skall kunna baseras 
på resursen eller förmågan.8  
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HRM:s historia kan sägas ha genomgått fyra större faser vad beträffar karaktäristik: 
Hantverkssystemet, Scientific Management, Human Relations synsättet, och dagens 
Organisational Science - Human Resource inriktning.9  
 
Hantverkssystemet: Hantverkssystemet var det traditionella system som genom exempelvis 
skrå- och lärlingsverksamhet övervakade kvalitet, rekrytering och arbetsförhållanden för varje 
separat yrkesgrupp. Detta system lämpade sig bäst för strikt nationella marknader där 
marknaden gick att kontrollera, och det försvann i och med att internationell handel ökade. 
 
Scientific Management: Vilar på grunden att det enbart finns ett bästa sätt att utföra ett 
arbete på. Det bästa sättet är också det mest effektiva, och därmed det snabbaste och minst 
kostsamma. Grundaren till detta nya område var en amerikansk ingenjör vid namn Taylor. 
Även två andra samtida forskare, nämligen Gilbreth & Gilbreth, anslöt sig till Taylor som 
förutspråkare för Scientific Management och Industrial Engineering.10  Denna teoribildning 

                                                 
2 Cronstedt, Holme, Larsson & Ringquist (2002) 
3 McKiernan (1997) 
4 Rugman & Verbeke (2002) 
5 Foss (2002) 
6 Wright, Dunford  & Snell  (2001) 
7 Ibid. 
8 Barney  (1996) 
9 Fischer, Schoenfeldt & Shaw (1999) 
 
10 Locke (1982) 
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visade sig senare vara olämplig, eftersom den bortsåg ifrån känslor och andra behov. 
Arbetarna var därför sällan tillfredställda i sin arbetssituation. Även om Scientific 
Management kan kännas föråldrat idag så fortsätter det att påverka det organisatoriska 
tänkandet.11  Många belöningssystem som används idag för att motivera de anställda är t.ex. 
utvecklade från Taylors idéer. 
 
Human Relations: Enligt Mayo är den signifikanta faktorn som skiljer en grupp ifrån en 
annan inte fysisk, utan snarare psykologisk. Anledningen till att en arbetare ökar sin 
produktivitet är med andra ord motivation. Det tar sig exempelvis uttryck genom att de 
anställda känner att de är en del av företagets beslutsprocess, och att deras åsikter värderas, 
vilket leder till att de uppnår en form av självförverkligande.12 Upptäckten av Hawthorne-
effekten ledde till vidare forskning kring de sociala faktorer som associeras med arbetet.  
Resultatet av dessa studier ledde till Human Relations teorin med tyngdpunkt på det faktum 
att de anställda måste förstås, för att de skall vara tillfredställda, och därmed produktiva. Detta 
synsätt övergavs dock så småningom p.g.a. att goda Human Relations internt måste 
underhållas för att vara produktivt. 
 
Organizational Science: Efter att begränsningarna med Human Relations teorin vuxit fram 
började forskningen istället inrikta sig på att integrera flera olika beteendevetenskaper för att 
studera organisationen som fenomen. Organizational Science fokuserar mer på organisationen 
som helhet och mindre på individen. Den moderna HRM-teorin växte fram ur just denna trend 
och kombinerar forskning från de tidigare skolorna med nutida forskning inom 
beteendevetenskap. 
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Det Kunskapsbaserade synsättet är resultatet av det tilltagande intresset för organisatorisk 
kunskapshantering som vuxit fram under huvudsakligen 1990-talet och framåt. Synsättet är, 
enligt Grant en sammanslagning och kondensering av ett stort antal forskningsområden där 
Resursbaserad teori och epistemologi, där Michael Polanyis arbete varit mest betydelsefullt.13 
Annan bidragande forskning, enligt Grant, har varit den om ’Organizational Learning’ (t.ex. 
James March och Chris Argyris); ’Evolutionary Economics’ (främst Nelson och Winter); 
’Organizational capabilities & competences’ (Prahalad och Hamel); samt ’Innovation and 
new product development’ (t.ex. David Teece, Kim Clark, Steven Wheelwright och Rebecca 
Henderson). Pionjärer inom det framväxande kunskapsbaserade synsättet är Bruce Kogut och 
Udo Zander, Ikujiro Nonaka, Gunnar Hedlund, Georg Von Krogh och Johann Roos, samt J C 
Spender. 14 
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Bemanningsbranschen är ett samlingsbegrepp på de företag som arbetar med uthyrning av 
personal, rekrytering samt outsourcing. Branschens företag arbetar med människor som har 
någon sorts specialistkompetens och som utför sitt arbete på temporär uthyrning till företag. 
Bemanningsbranschen domineras av några stora företag. Totalt finns ca 250 som har fler än 

                                                 
11 Freeman (1996) 
12 Roethlisberger & Dickson (1939) 
13 Grant (1997) 
14 Ibid. 
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10 anställda. De största aktörerna inom branschen är Manpower, Proffice, Poolia och 
Adecco.15  

Bemanningsbranschens struktur
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Figur 1: Åskådliggörning av bemanningsbranschens tio största aktörer.16 

 
Bemanningsbranschen har funnits i Sverige sedan 1992.17 Tidigare var all sorts uthyrning av 
personal i vinstdrivande syfte varit förbjuden efter 1933 års ILO-konvention nummer 34, 
vilken resulterade i 1935 års arbetsförmedlingslag. År 1992 kunde arbetsförmedlingen börja 
avregleras, personaluthyrning blev tillåten men endast inom snäva ramar. Därefter har 
branschen fortsatt att avregleras till den lagbild som råder idag.  
 
Även om branschen var reglerad fram till 1992 har personaluthyrningsföretag verkat i Sverige 
sedan 1950-talet, då tre företag hade licens från AMS att bedriva förmedling av 
kontorsvikariat. Två av dessa var knutna till handelskamrarna i Stockholm och Göteborg och 
den tredje var den kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm. Utöver dessa fanns ett antal 
skriv- och stenografibyråer som saknade formellt tillstånd att hyra ut personal. Ursprunget till 
branschen var, enligt branschorganisationen SPUR, Stockholms Stenografiservice som hyrde 
ut sekreterare för kortare perioder. Eftersom tjänsten var populär uppstod nya företag genom 
avknoppning. Proffice och Manpower är företag som härstammar från Stockholms 
Stenografiservice. Verksamheten utvecklades efter hand till skrivbyråer och sedan vidare till 
kontorserviceföretag och personaluthyrningsföretag.18 
 
En stor del av personaluthyrningsföretagen är medlemmar av branschorganisationen SPUR, 
Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet. SPUR sammansluter företag från 
verksamhetsområdena kontor- och ekonomiadministration, lager och industri, teknik, vård 
samt butik och restaurang. SPUR har även en normerande funktion inom branschen då de satt 
                                                 
15 www.konsultguiden.se (2003) 
16 Ibid. 
17 Nählinder  (1998) 
 
18 www.spur.se (2003) 
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upp uttalade etiska råd och regler som medlemmar skall följa. De har även rätt att utesluta 
medlemmar som inte följer dessa regler.  
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Med utgångspunkt i bemanningsföretagens stadiga framväxt har kompetens och 
personalfrågor allt mer hamnat i fokus. Numera går trenden mer och mer emot att de flesta 
företag kräver flexibel och mångfasetterad arbetskraft. I ett läge där allt fler förväntar sig att 
okvalificerad arbetskraft antingen försvinner eller utbildar sig finns ett behov av att på ett 
enkelt och smidigt sätt kunna införskaffa den kompetens som efterfrågas. Denna är dessutom 
sällan konstant utan stora variationer i arbetskraftsbehov föreligger både vad beträffar volym 
och kvalitet. Företagen strävar därför efter ett medel som snabbt och smidigt löser behovet av 
kompetens i organisationen.  
 
Genom att den svenska arbetsmarknaden fortfarande regleras av omfattande lagar och 
föreskrifter kan företag inte själva föra en flexibel personalpolitik på kort sikt. Detta leder till 
att man anlitar bemanningsföretag för att i realiteten kringgå lagstiftningen och skräddarsy sin 
arbetsstyrka efter den rådande situationen. Bemanningsföretagens huvudsakliga tillgångar är 
de medarbetare och den kunskap som finns inom organisationen. Just denna kompetens bör 
sättas i fokus för de ansträngningar som görs för att utveckla organisationen och ligga till 
grund för det strategiska tänkandet.  
 
Detta för oss osökt in på frågan om ett inte ett Resursbaserat synsätt skulle kunna vara till 
gagn för bemanningsföretag? I och med den starka fokusering det innebär på interna faktorer 
ger det förhoppningsvis utökade insikter om hur dessa påverkar och hur man bäst styr emot 
önskad riktning. Andra viktiga aspekter som vi vill ha svar på är hur dessa kritiska resurser 
skapas, vidareutvecklas, och skyddas för att ge så stor överavkastning åt företaget som 
möjligt. Frågan är om det inte förhoppningsvis blir lättare att se hur väl resurserna utnyttjas 
och interagerar genom en fallstudie av ett enskilt företag i branschen.  
  
I och med att branschen är stadd i kraftig förändring kommer vi även att diskutera HRM-
frågor och hur dessa bäst kan hjälpa till att tillvarata den ytterligare kompetens som 
uppkommer eller tydliggörs. Vidare kommer vi att föra en liknande diskussion om kunskaps-
hantering, under begreppet KBV, för att få en uppfattning om detta synsätt är förenligt med 
det resursbaserade.  
 
Frågan vi vill ha svar på är alltså huruvida det Resursbaserade synsättet är tillämpligt för att 
analysera om ett företag kan skapa sig varaktiga konkurrensfördelar och om en fallstudie 
skulle kunna hjälpa oss att tydliggöra det?  
 

����������������������������������������
 
Syftet med vårt arbete är att genomföra en undersökning av det Resursbaserade synsättet 
genom en fallstudie av ett kunskapsintensivt företag inom bemanningsbranschen. Detta för att 
konstatera om RBV är empiriskt gångbart, och om det därmed finns en praktisk 
verklighetsanpassning. 
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”Bemanningsbranschen är ett samlingsbegrepp för företag som arbetar med 
personaluthyrning, rekrytering och entreprenader (outsourcing). Enkelt uttryckt kan man säga 
att branschen lever på förmågan att snabbt placera rätt person på rätt plats och på att vara en 
professionell arbetsgivare för personalgrupper, som i de flesta andra företag tillhör support 
eller servicefunktioner. Branschens företag arbetar med människor med specialistkompetens 
och/eller som utför sitt arbete temporärt i företagen. Branschen utvecklas snabbt vidare mot 
nya områden såsom uppdragsutbildning, telemarketing, callcenter, redovisnings-
byråverksamhet, förmedling, search (headhunting), karriärförändring, outplacement, 
omställningsprojekt och som servicepartner där så behövs.”19  
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Innesäljare är administrativ personal vars arbetsuppgifter är övergripande och innefattar 
bemanningsansvar, budgetering och personaladministration. De ansvarar var och en för 
kunder, personal och rekrytering för sina egna uppdrag.  
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De konsulter som är utlokaliserade på uppdrag kallas för utesäljare. Deras anställning är hos 
Adecco medan de utför sina arbetsuppgifter hos en kund. 
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Vårt arbete tar avstamp i ovanstående syftesformulering som leder fram till valet av metod 
som vi gjort i kapitel två. Efter metodkapitlet delar arbetet upp sig i ett huvudspår och två 
sidospår. Den huvudsakliga diskussionen förs om det Resursbaserade synsättet, medan 
parallella diskussioner utförs för det Kunskapsbaserade synsättet och Human Resource 
Management. Resultatet från dessa sidospår fungerar i slutsatsen som jämförelse till de 
resultat som vi kommer fram till med hjälp av det Resursbaserade synsättet. I arbetet 
presenteras teorier, vårt insamlade material, och vår analys för dessa respektive synsätt under 
separata avsnitt. Detta görs för att resultaten som slutsatsen bygger på skall bli så fristående 
som möjligt. Resultaten skall sedan relateras till varandra i slutsatsen, men redovisas som i 
stort sett separata undersökningar. Vi har valt att avgränsa arbetet till att studera ett företag 
inom bemanningsbranschen, nämligen Adeccos, och då mer specifikt deras verksamhet i 
Lund.  
 
 
 

 
 

                                                 
19 www.spur.se (2003) 
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Figur 2: Tillvägagångssätt 
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I kapitlet redovisar vi vald metod för undersökningen. Vi diskuterar även val av 
tillvägagångssätt, datainsamlingsmetod, och informationssökning. 
 
 

����������������!"�����!"�����!"�����!"�������������
 
Adecco är ett av världens största företag inom bemanningsbranschen. De har dessutom en 
stark lokal förankring i Skåne och lämpar sig därför mycket väl för att undersökas. När det väl 
var dags att välja fallstudieföretag var de dessutom de som lät mest positiva till att låta sig 
undersökas. Detta faktum tror vi är oerhört viktigt som förutsättning för en lyckad 
undersökning, eftersom det innebär att man kontinuerligt erhåller den information och 
positiva respons som krävs för att lyckas.  
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Vad beträffar framtagandet av kunskap finns det i realiteten två vedertagna tillvägagångssätt, 
induktiv och deduktiv metod.20 Därutöver existerar även ett tredje sätt, nämligen den 
hypotetiskt deduktiva metoden som i själva verket får betraktas som en kombination av de två 
första. (kan även kallas abduktiv modell)  
 
Det induktiva sättet tar sin början i empirin för att därefter söka sig emot generell kunskap om 
teorin ifråga.21 Genom att ange vissa förutsättningar och premisser arbetar man sig sedan fram 
till en slutsats. Metoden söker kontinuerligt efter regelbundenheter i empirin och antar att 
dessa kommer att bestå i framtiden. 
 
Ovanstående metod är framförallt vanlig vid explorativa undersökningar där man genom att 
inhämta information från ett visst antal individer kan bilda sig en uppfattning om deras 
generella inställning till sin arbetssituation. Vad man därmed vill uppnå kan sägas vara en 
allmän uppfattning om hur de motiverade är i förhållande till ovannämnda situation. Efter 
omfattande studier kan detta slutgiltigt förhoppningsvis resultera i någon form av ny teori, 
exempelvis att förklara fenomenet arbetsmotivation. 
 
Den deduktiva metoden å andra sidan utgår istället från befintlig teori och testar detta i 
verkligheten. Trots att de två metoderna kan tyckas vara åtskilda är de intimt förknippade med 

                                                 
20 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 
21 Ibid. 
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varandra. Den ena förutsätter den andra eftersom alla teorier ursprungligen härstammar från 
empirin. Teorin kan sägas vara härledd ur induktivt dragna slutsatser.22  
 
Den induktiva metoden uppvisar en svaghet i och med att den oftast inte går att grunda på 
samtliga möjliga observationer, eftersom det i de flesta fall inte är praktiskt genomförbart.23 
Detta kan naturligtvis leda till att det i efterhand upptäcks förutsättningar vid vilka undantag 
kan uppstå. Det kan t.o.m. vara så att summan av enskildheterna i de olika fallen tillsammans 
inte behöver utgöra en vedertagen sanning.24 Ett ytterligare problem med metoden är att den 
underliggande strukturen inte tas i beaktande, utan att slutsatsen istället enbart utgör ett yttre 
samband.  
 
Vi har därför valt att använda oss av ett deduktivt tillvägagångssätt. Detta ser vi som särskilt 
lämpligt då det finns mycket skrivet om den Resursbaserade Ansatsen i teorin, men lite 
empiriska undersökningar gjorda i verkligheten. Valet av metod är även gjorts mot bakgrund 
av att branschen är en tämligen ny företeelse i Sverige och att det därmed skulle vara av 
intresse att testa befintliga teorier för att se om de håller i praktiken för den undersökta miljön. 
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Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på icke kvantifierbara data t.ex. attityder, 
värderingar, och föreställningar. Metoden har sin styrka i att den pekar på totalsitationen och 
därmed möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang.25 Den här 
studiemetoden får därför sägas vara speciellt lämplig som forskningsmetod för den typen av 
undersökning vi har valt att göra. Det motiverar även syftet genom att söka efter en kvalitet 
som är typisk för en företeelse.26 Detta för att den ger möjlighet att på djupet studera ett 
avgränsat problemområde inom ett begränsat tidsintervall och utan de begränsningar och 
standardiseringar som förekommer i den kvantitativa metoden. Enligt Adelmann et al, är 
metoden ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som alla har gemensamt att de 
fokuserar på undersökningen eller en studie av en viss företeelse.27 
 
Det vanligaste tillvägagångssättet inom kvalitativa studier får sägas vara observation och 
intervjuer. Naturligtvis finns det alltid en möjlighet att anpassa de insamlingsmetoder man har 
använt så att de överensstämmer med syftet för att på så sätt nå bästa tänkbara resultat.  
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En fallstudie kan definieras som, ”en empirisk undersökning, ofta med kvalitativ 
datainsamling och datatolkning, som behandlar samtida fenomen i sitt verkliga 
sammanhang”.28 Det är dock svårt att i praktiken få en generell och objektiv bild av 
situationen i branschen med endast ett fallföretag. Därmed får det anses att vi saknar 
tillräckligt underlag för att genomföra en komplett fallstudie, p.g.a. bristande 
informationsbredd. Fallstudiemetoden kan dock ses som förebild och vi har därför valt att 

                                                 
22 Rosengen & Arvidsson, (1992) 
23 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 
24 Alvesson & Sköldberg (1995) 
25 Holme & Solvang (1997) 
26 Eneroth (1994)  
27 Alvesson & Sköldberg (1995) 
28 Lundahl & Skärvad (1999) 
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disponera uppsatsen därefter. Detta därför att vi ändå anser att fallstudiemetoden kan ge ett 
bidrag till förståelsen för hur tillämpbarhet det Resursbaserade synsättet är i praktiken.   
 
En fallstudie kan vidare säga avgränsas till några aspekter som är relevanta för 
undersökningens syfte.29 Vi har i vår studie fokuserat på att testa huruvida den 
Resursbaserade teorin fungerar i realiteten eller om det i själva verket rör sig om en teoretisk 
ansats som inte är tillämpbar på det undersökta fallföretaget. Detta kräver en hel del 
flexibilitet så att man kan anpassa sig efter hur situationen utvecklas.30 
 
Vi har valt att koncentrera oss på endast ett fall väl medvetna om att det riskerar att bli alltför 
situationsspecifikt. Vi tycker emellertid att fördelen med att kunna utföra en lite mer 
djuplodande studie överväger nackdelarna, även om man riskerar att resultatet inte blir 
generellt intressant i tillräckligt stor utsträckning. Detta stämmer dessutom bättre överens med 
tidigare nämnda definition av en fallstudie. Det kan dock vara så att områdets outforskade 
karaktär resulterar i att en studie på djupet även den riskerar att urvattnas p.g.a. en för smal 
ansats.  
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För att få till stånd en systematisk och genomtänkt undersökning har vi försökt använda oss 
av ett så strukturerat tillvägagångssätt som möjligt. Efter att ha formulerat syfte och 
problemformulering valde vi lämplig metod för att genomföra studien. Till sist, efter noga 
överväganden, kom vi fram till hur studien skulle förverkligas. 
 
Det första steget vi genomförde var en grundlig genomgång av de teoretiska begrepp som vi 
funnit relevanta utifrån uppställt syfte. Vi kom fram till att det Resursbaserade synsättet 
förtydligades samt blev enklare att utvärdera med hjälp av Human Resource Management och 
det Kunskapsbaserade synsättet, och valde därför att läsa in oss på även dem. Därnäst, efter 
att ha klargjort de teoretiska ramarna och diskuterat dessa synsätt och teorier, har vi utformat 
det sätt som fallstudien har genomförts på.  
 
Inför intervjuerna förberedde vi oss dels genom att läsa på om företagets verksamhet och dels 
genom att formulera de frågor vi ansåg relevanta utifrån teori, syftesformulering och 
företagets karaktär. Vi använde oss av flera intervjutillfällen dels för att intervjua två olika 
nyckelpersoner, dels för att mellan intervjuerna reflektera över materialet och förbereda 
följdfrågor och dels för att hinna med alla relevanta frågor. 
 
Efter genomförda intervjuer satte vi oss ned, strukturerade och diskuterade materialet innan vi 
började med processen att skriva de delar som ingår i uppsatsen. Efter genomförd formulering 
av empiri och analys har vi försökt dra de slutsatser vi funnit relevanta och intressanta. 
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Intervjuer används med fördel som datainsamlingsmetod i en kvalitativ undersökning. Dessa 
kan vara standardiserade, ostandardiserade eller semistandardiserade.31 I standardiserade 

                                                 
29 Ibid. 
30 Alvesson & Sköldberg (1994) 
31 Skärvad & Lundahl (1999) 
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intervjuer är frågeformulering och ordningsföljd bestämd på förhand och samtliga intervjuer 
skall ske på samma sätt. Detta lämpar sig bäst i undersökningar där man avser att göra en 
kvantitativ studie. Vid ostandardiserade intervjuer har man en större frihet att välja frågor och 
ordningsföljd. Detta är lämpligt när man är intresserad främst av respondentens åsikter, 
upplevelser och erfarenheter. Vi har istället valt att arbeta med den semistandardiserade 
intervjuformen i vår uppsats. Vi har på förhand utformat de frågor som skall ställas, men efter 
behov har vi därefter ställt följdfrågor som ansetts som lämpliga utefter organisations- och 
respondentspecifika förutsättningar. Fördelen med den här metoden är att svaren blir mer 
uttömmande och nyanserade. Vid en alltför strukturerad intervju går man lätt miste om viktig 
information om den inte täcks av de ordinarie frågorna. Den semistandariserade metoden är 
dessutom inte bara informationsorienterad utan även personorienterad. Frågorna tenderar att 
vara mer dialogutvecklande än informationssökande, vilket innebär att respondenten 
stimuleras till att utveckla sina svar och tankar.  
 
Styrkan med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod är att det gör det möjligt att 
koncentrera sig på en specifik händelse eller ett särskilt fenomen. Det blir lättare att renodla 
vilka faktorer som inverkar på fenomenet i fråga. Metoden hjälper oss att utröna vad som 
skiljer olika organisationer från varandra och belyser dessa drag och egenskaper. Även 
totalsituationen återspeglas i det specifika fallet, vilket skapar bättre förutsättningar för att 
förstå sociala processer och sammanhang. Det skapas en bättre kontakt med det undersökta 
fallet och därmed blir det lättare att få en bra uppfattning om den enskildes situation.32  
 
Formens svaghet ligger i att det kan vara svårt att med hjälp av opartiska källor kontrollera 
informationens tillförlitlighet, vilket naturligtvis ökar risken för snedvridna resultat. Så länge 
medvetenhet om detta finns erfar vi dock att risken för att detta skall påverka undersökningen 
alltför negativt vara försumbar. Vidare kritik är att det kan vara svårt eller omöjligt att 
generalisera resultaten av kvalitativa undersökningar. Det kan även tyckas vara av dubiöst 
värde att enbart syna en händelse eller fenomen. Enligt Popper kan man inte generalisera sina 
iakttagelser p.g.a. att man endast kan göra ett visst antal observationer och intervjuer.33 Det 
går heller inte att ställa sig helt opartisk till ett fenomen, utan forskare styrs alltid av 
förutfattade meningar och personliga erfarenheter i viss mån.  
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Till att börja med koncentrerade vi oss på att läsa in oss på den teoretiska delen av 
uppsatsområdet. Detta skedde med hjälp av diverse kurslitteratur, tidningsartiklar, 
elektroniska källor, samt tidigare uppsatser. Vad beträffar de elektroniska sökmotorerna har vi 
främst använt oss av LOVISA, LIBRIS, DoD, ELIN, EMERALD och GOOGLE. Det 
samlade intrycket av allt detta sökande är att det återfinns en uppsjö av teoretisk material att 
luta sig emot, men desto mindre skrivet om de empiriska aspekterna av dessa teorier.  
 
Rörande personliga intervjuer övervägde vi huruvida vi skulle bruka oss utav bandspelare 
eller ej. På grund av intervjuernas personliga karaktär valde vi dock att avstå från denna 
möjlighet, eftersom vi ansåg att detta skulle kunna verka hämmande på respondentens svar 
och samarbetsvilja. Vi avstod därmed från den fördel det kunnat innebära att gå tillbaka till 
inspelat material. Detta därför att ett sådant förfarande med lite självinsikt skulle ha inneburit 

                                                 
32 Holme & Solvang (1997) 
33 Alvesson & Sköldberg (1994) 
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större negativ inverkan på koncentrationsförmågan än positiv inverkan på kvaliteten. Tre 
personers anteckningar och minne torde dock uppfylla kraven på tillförlitlighet 
 
Intervjuerna genomfördes hos Adecco och varade mellan 40 – 200 minuter. Tiden varierade 
utifrån tillgänglig tid och utförlighet i svaren, samt även naturligtvis antalet spörsmål vid 
tidpunkten ifråga.  
 
Vi använde oss av direkta personliga intervjuer med Kontorschefen Pernilla Borgström samt 
Bemanningsansvarig (BA) Magdalena Welwert. Vidare brukade vi e-post samt telefon för att 
kontinuerligt uppdatera oss och klargöra eventuella frågor. Personerna som ingått i 
intervjuerna blir s.k. direkta intressenter som förser oss med primärdata.34  
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Analysen är uppdelad i tre delar där den huvudsakliga diskussionen förs om det 
Resursbaserade synsättet, medan parallella diskussioner utförs för HRM och det 
Kunskapsbaserade synsättet. Meningen med dessa sidospår är att de, i slutsatsen, skall 
fungera som jämförelse till de resultat som vi kommer fram till med hjälp av det 
Resursbaserade synsättet. Vi har vidare valt att lägga upp analysen så att resultaten från de 
olika delarna skall bli så fristående som möjligt. Detta görs genom att teorier, vårt insamlade 
material, och vår analys för dessa respektive synsätt presenteras under separata avsnitt. 
Resultaten skall relateras till varandra i slutsatsen, men redovisas som i stort sett separata 
undersökningar. Den teori som vi presenterar om RBV, HRM och KBV kommer även att 
användas för att utföra en strukturering och utvärdering av Adeccos resurser och förmågor.  
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Bedömningen av den Resursbaserade synsättet kommer att ske utifrån de resultat vi kommit 
fram till genom vår analys av Adecco. Det första vi kommer att betrakta är hur väl de olika 
resultaten stämmer överens med varandra och om de olika delarna kompletterar eller 
substituerar varandra. För att bedöma dessa resultat kommer vi undersöka om en analys med 
hjälp av RBV ger en helhetsbild av objektet eller om resultaten från HRM och det 
Kunskapsbaserade synsättet ger några resultat som inte RBV mäktade med. Vi kommer även 
att göra en generell utvärdering om de resultat som analysen genom RBV givit var rimliga 
samt om vi anser ifall de bringat någon klarhet som inte tidigare var uppenbar.  
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Eftersom det Resursbaserade synsättet är en så pass spridd samling av teorier där författarna 
har skilda utgångspunkter och angreppssätt, har vi fått koncentrera oss på några få begrepp 
som vi uppfattar som centrala. Vi är medvetna om att valet av utgångspunkt inom det 
Resursbaserade synsättet har påverkat våra resultat. Andra utgångspunkter kan ge helt andra 
resultat och slutsatser än från vårt sätt att använda teorin.  
 

                                                 
34 Holme & Solvang (1997) 
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I uppsatsen kommer vi endast att beröra den delen av det Resursbaserade synsättet som 
behandlar hur konkurrensfördelar skapas. Detta är det huvudsakliga tillämpningen av RBV 
och det som den mesta litteratur fokuserar kring. Vi kommer inte att undersöka hur ett 
resursbaserat perspektiv kan användas för att studera möjligheter till diversifiering som är det 
andra stora användningen av RBV.  
 
Vidare har vi utgått från att undersökningens referenspunkt är gentemot Michael Porters 
Positioneringsskola om branschen och omgivningen som utgångspunkt för företagets 
lönsamhetspotential. Med bakgrund i undervisningen inom Strategi och Styrsystem känns det 
som en naturlig utgångspunkt då Porters tankar och modeller spelar en mycket central roll i 
undervisningen där. Vi finner det därför intressant att vidare undersöka ett alternativt synsätt.  
 
Vi har valt den del av RBV som utgår från att resurser är utvecklingsbara och att en 
organisation genom systematiskt arbete med sina resurser, kan skapa och vidareutveckla dem. 
Vi har då bortsett från de författares vy som ser tillgången av resurser som ett 
jämviktsförhållande, där transferering av resurserna står i centrum. Detta leder till en 
fokusering kring pristeori och utbud/efterfrågemodeller.  Det känns också som ett naturligt val 
att välja förstnämnda spår då kompetensutveckling och är en central fråga i ett 
kunskapsföretag. 
 
Den kritik mot RBV som framkommer i teoriavsnittet hålls ständigt i åtanke när vi genomför 
vår resursbaserade analys av Adecco. Vi försöker vidare att begränsa oss till begrepp och 
modeller som är klara och precisa för att undgå att trassla in oss i teoretiska svårigheter eller 
oklarheter.   
 

��&���&���&���&�' ��������' ��������' ��������' ������������

��-�����-�����-�����-���+
�������+
�������+
�������+
�����������

Validitet är förmågan att mäta det man avser att mäta.35 Det finns två begrepp som man skiljer 
på: inre och yttre validitet. Den inre avser överensstämmelsen mellan begrepp och empirin, 
med andra ord det man avser att mäta. Här gäller det att finna empiriska kriterier som tangerar 
en rimlig uppfattning av vad begreppet betyder. Den yttre avser överensstämmelsen mellan 
det mätvärde som kommer fram i undersökningen och det faktiska värdet i verkligheten. 
Frågorna som ställs vid intervjutillfället är av direkt betydelse för vilka svar som erhålls. Om 
de är ledande i sin karaktär kan en personlig prägel sättas på informationen som kanske inte 
stämmer överens med verkligheten. Det är därför viktigt att frågorna utformas på ett sätt som 
gör att de som intervjuas får en möjlighet att uttrycka sig fritt och betona det som de tycker är 
mest väsentligt.36 Som redan tidigare nämnts har vi använt oss av ett kvalitativt 
tillvägagångssätt. Intervjuerna anser vi ha varit följsamma och flexibla och denna 
anpassningsbarhet syftar till att tillgodose kraven på validitet. 
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Reliabilitet handlar om att det resultat som man har fått är tillförlitligt och stabilt. Kravet är att 
man får samma resultat om studien upprepas, oavsett av vem, så länge likartade metoder 

                                                 
35 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 
36 Holme & Solvang  (1997) 
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används. Reliabilitet är inte fullt så viktig i en kvalitativ studie. Syftet är ju oftast att förstå ett 
visst fenomen genom att grundligt undersöka personliga uppfattningar och upplevelser. Detta 
är oförenligt med statisk representativitet.37 För att ändå försöka stärka reliabiliteten har 
samtliga av oss författare närvarat vid varje intervju och därefter försökt att sammanställa 
materialet tillsammans efteråt för att undvika eventuella fel och missförstånd.  
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Vid insamlingen av primärdata är vi medvetna om att det kan förekomma olika typer av bias 
som man bör ha i åtanke. Informationen kan t.ex. vara tendentiös och vinklad, vilket nog är 
ofrånkomligt eftersom varje berättelse sker med utgångspunkt från ett visst perspektiv.38 Man 
bör även ta i beaktande att en medveten vinkling kan förekomma då respondenten kan ha ett 
egenintresse av att framställa materialet, eller åsikterna, på ett visst sätt.39 I samband med 
intervjuer föreligger alltid en risk att fallföretaget vill få organisationen att framstå i god dager 
och därmed ger en överdrivet positiv bild av företagets verksamhet och förutsättningar. 
Detsamma gäller naturligtvis även för publicerat material i form av artiklar, böcker, rapporter 
etc. som kan vara vinklade och att fakta som inte stämmer överens med författarens syfte 
utelämnats. Vi har försökt att komma runt detta problem genom att se på flera olika 
perspektiv och även se på den kritik som har målats upp av personer med negativ inställning 
till främst RBV.  
 
Det är naturligtvis svårt att förhålla sig kritisk till sitt eget tillvägagångssätt. Vi har självklart 
påverkat både svaren och vad som efterfrågats som primärdata, men detta är nog 
ofrånkomligt. Att inte påverkas av det som sker runt omkring och ta intryck av hur andra har 
gjort är nog omöjligt. Dock förekommer det ibland skilda åsikter inom gruppen som har hjälpt 
till att kritiskt granska och undvika alltför stor inblandning av personliga åsikter. Slutligen vill 
vi även nämna den s.k. intervjuareffekten.40 Denna innebär att respondentens svar beror på 
vad han tror att intervjuaren vill höra. Det kan även innebära att man ibland svarar på frågor 
som kanske ligger utanför ens eget kompetensområde för att göra ett gott intryck på 
intervjuaren.  

                                                 
37 Holme & Solvang (1997) 
38 Lundahl & Skärvad (1992) 
39 Ibid. 
40 Halvorsen (1992) 
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I kapitlet redovisar vi den teoretiska referensram vi har utgått från vid genomförandet av 
undersökningen. Teorin utgår från de tre områdena Resursbaserad strategi, Human Resource 
Management, och det Kunskapsbaserade synsättet. Inom varje del redovisas de centrala 
begrepp som vi funnit relevanta.  
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Det resursbaserade strategisynsättet har vuxit fram som en reaktion mot det synsätt som bildat 
grund för strategiområdet sedan årtionden tillbaka. Det Resursbaserade synsättet har sin grund 
i att konkurrensfördelar skapas som en produkt av de interna processer som styr och utvecklar 
organisationen och inte som en produkt av hur omvärldens krafter påverkar företaget och hur 
det väljer att positionera sig i branschen.41  
 
Innan en genomgång av de teoretiska begreppen påbörjas bör det påpekas att den 
Resursbaserade ansatsen egentligen är ett samlingsnamn för ett stort antal, vitt spridda 
teoretiska fragment, där stora skillnader kan existera mellan olika forskares resonemang.  
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Det finns två huvudsakliga ändamål med det Resursbaserade synsättet:42 
 
• Konkurrensfördelar 
• Diversifiering 

 
Det viktigaste bidrag som den resursbaserade teoribildningen kan ge är som teoretiskt 
ramverk för utvecklingen av strategiska konkurrensfördelar. Det finns också ett alternativt 
syfte med det resursbaserade synsättet, nämligen som stöd för diversifieringen. Tanken 
bakom detta är att resurser och förmågor kan användas maximalt om man kan finna fler 
användningsområden av de resurser som man har till sit förfogande.  
 

                                                 
41 Priem & Butler (2001) 
42 Foss (1998)  
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För att teorin om konkurrensfördelar skall kunna formuleras, måste två grundläggande 
förutsättningar eller generaliseringar accepteras, nämligen:43 
 

• Det finns systematiska skillnader mellan företag i deras kontroll över de resurser som 
är nödvändiga för att implementera strategin. 

• Skillnaderna är relativt stabila 
 
Nämnda förutsättningar stabiliserar den miljö där resurser och förmågor verkar för att 
utveckla strategiska frågor och som grund för den resursbaserade ansatsen. Om det inte 
funnits en systematik i beteendet hos resurser och förmågor skulle en teori kring området 
överhuvudtaget inte kunna existera. Dessa antaganden är gemensamma för alla delar av den 
resursbaserade forskningen, hur skilda de i övrigt kan te sig. 
 

������������������������������������	��������	��������	��������	�����
�	
��	�
�	
��	�
�	
��	�
�	
��	�
�����������������
�����������������
�����������������
��������������������

För att kunna placera den resursbaserade ansatsen bör man vara klar på från vilket perspektiv 
man närmar sig de teoretiska begreppen. Beroende på vad man jämför med och hur man 
positionerar sitt arbete kan man få vitt spridda erfarenheter. Frågan är därmed vad man skall 
jämföra med? Vilka teorier är det som den Resursbaserade synsättet kan ersätta eller 
komplementera?  
 
Jay Barney ger tre förslag på hur man kan positionerar sin resursbaserade begreppsmängd 
gentemot existerande skolor:44    
 

• Neo-klassisk mikroekonomi (Ricardo) 
• Evolutionary economics (Nelson & Winter) 
• Strategic Competitive Positioning (Michael Porter) 

  
Barney har t.ex. i sin forskning medvetet positionerat sig gentemot Porters “Industry-based 
view” vilket gör att han jämför den interna fokuseringen mot den externa. Man kan välja att 
positionera sig gentemot den av de tre som finnes lämpligt, men man bör vara medveten om 
vad det valda perspektivet medför.  
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Den Resursbaserade ansatsen kan delas in efter hur resursers utbud kan påverkas. En 
utgångspunkt är att resursers utbud existerar i ett konstant jämviktstillstånd. Resurser är 
tillgängliga i en konstant massa som inte kan påverkas vare sig positivt eller negativt. 
Resurserna behandlas därefter som vilken handelsvara som helst och kan appliceras på 
klassisk mikroteori. Inom ramen för denna pristeori är det prisnivån som är basis för utbud 
och efterfrågan på den marknad som reglerar resurserna som transfereras mellan 
organisationer. Den konkurrerande ansatsen utgår däremot från att resurser kan påverkas 
inifrån organisationer, att det kan utvecklas genom tiden och därmed enklare kontrolleras av 
organisationen de tillhör. Organisationen kan alltså skapa och vidareutveckla resurser istället 

                                                 
43 Foss (1998) 
44 Barney (2001)  
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för att köpa sig resurser via marknaden. Denna ansats poängterar inte en konstant massa av 
resurser, utan fokuserar istället på utvecklingsmöjligheterna av resurser. 45  
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För att en strategi skall lyckas enligt det Resursbaserade perspektivet måste den tillgodose tre 
krav:46 
 

• Etablera strategiska konkurrensfördelar 
• Bibehålla strategiska konkurrensfördelar 
• Utnyttja konkurrensfördelarna för att generera överavkastning, d.v.s. nå bättre 

lönsamhet än branschens generella lönsamhetsnivå 
 
Om villkoren uppfylls finns möjlighet att generera varaktiga konkurrensfördelar vilket medför 
långsiktig framgång för företaget. 
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Det genomgående temat är att resurser är grunden på vilken en lyckad strategi står på. Men 
enbart välutvecklade resurser är dock inte tillräckligt för att skapa lönsamhet. Resurser 
används för att skapa organisatoriska förmågor. Dessa förmågor kan beskrivas som de 
aktiviteter som organisationen utför och med vilken kvalité. Förmågorna som organisationen 
förfogar över ligger sedan till grund för de strategier som skall skapa konkurrensfördelar för 
företaget. Det företag som har överlägsna konkurrensfördelar har sedan potential för 
överlägsen lönsamhet.47 
 

 
 

Figur 3: Samband mellan resurser, förmågor och strategi resp. framgångsfaktorer och strategi enligt Grant. 

                                                 
45 Foss (1998) 
46 Grant (2002) 
47 Ibid.  
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Vad är en resurs? Amit & Schoemaker definierar resurs som: 
  
”Stocks of available factors that are owned or controlled by the organization”48  
 
Gemensamt för alla delar av den Resursbaserade ansatsen är att konkurrensfördelar skapas 
utifrån de resurser som organisationen förfogar över och förmår utnyttja dem effektivt. Dessa 
resurser kan vara allt från fysiska resurser som naturtillgångar till finansiella resurser och 
humankapital.  Vilka resurser som är kritiska ur ett strategiperspektiv är naturligtvis olika 
beroende på karaktären av organisationen, resurser som ger strategiska konkurrensfördelar för 
en organisation kan vara värdelösa för en annan och tvärtom. Exempel på specifika resurser 
som kan ge konkurrensfördelar kan vara finansiella resurser till forskning inom 
läkemedelsindustrin eller personalens kompetens inom t.ex. konsultbranschen. 
 
Ett sätt att kategorisera resurser är enligt det ramverk som Grant upprättat:  
 

RESURS  EXEMPEL 
Konkreta   
 Finansiella  
  Marknadsföringsresurser 
  Kompetensbudget 
 Fysiska  
  Lokalisering 
  Storlek 
  Teknologiska resurser 
Abstrakta   
 Teknologiska  
  Informationssystem 
  Patent* 
  Kvalitetssystem      
  Företagshemligheter* 
  Forskningsfaciliteter* 
 Rykte  
  Varumärken 
  Image 
  ”Brand recognition” 
  Leverantörsrelationer    
  Kundrelationer 
 Humankapital  
  Personalens utbildning 
  Personalens lojalitet 
  Personalens sociala kompetens 
  Personalens flexibilitet 

Figur 4: Resurskategorier, enligt Grant. 
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För att resurser skall kunna utnyttjas på rätt sätt måste resurser omsättas till förmågor. 
Organisatoriska förmågor är de specifika kompetenser som ger organisationen potentiella 
konkurrensfördelar. Förmågor skapas utifrån resurserna genom att företagets processer 
appliceras på resurserna och därigenom ger möjlighet att generera överavkastning för 
organisationen. Dessa processer kan utnyttja flera olika metoder för att effektivt överföra 

                                                 
48 De Saá-Perez & Garcia-Falcon (2002) 
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resursernas potential till användbara förmågor. Prahalad och Hamel använder sig av termen 
kärnkompetenser istället för begreppet förmåga. Det definierar de som:49 
 

1. Ger ett oproportionerligt bidrag till kundvärde eller till den effektiva process som leder 
till kundvärde 

2. Ger en bas för att inträda på nya marknader 
 
Förmågor kan karaktäriseras som organisationens skicklighet att utnyttja och kombinera sina 
resurser och att använda dem i sina organisatoriska rutiner. Organisationen får därmed 
förmåga att utföra specifika uppgifter och aktiviteter. 
 
Metoder för att utifrån resurser skapa så effektiva förmågor som möjligt är enligt Prahalad 
och Hamel exempelvis:50 
 

1. Koncentration: Genom att koncentrera en grupp resurser kan förmågor skapas där 
summan är större än de enskilda delarna t.ex. genom att fokusera alla på samma mål. 

 
2. Ackumulering: Samla ihop resurser från olika delar av organisationen, t.ex. låna in 

resurser från andra avdelningar eller andra företag genom allianser, outsourcing o.s.v. 
 
3. Komplementering: Genom att förena resurser av olika karaktär och från olika 

perspektiv, kan effektivare förmågor och nya lösningar påträffas, exempelvis genom 
att och kombinera olika kompetenser och låta dem interagera. 

 
4. Konservering: För att utnyttja resurser på bästa sätt kan man återvinna förmågor från 

en applicering till en annan. Detta kan exempelvis ske från en produkt till en annan, 
från en marknad till en annan, genom att återvinna förmågor från avdelning till 
avdelning, eller från andra företag.  

 
5. Återhämtning: Snabbare återbetalningstid för investeringar för att generera 

kassaflöde och förbättra likviditeten. Ett viktigt exempel är kortare 
produktutvecklingstid för nya produkter. 

 
Naturligtvis finns det alternativ till att internt i organisationen själv skapa de resurser som 
man finner önskvärda. Exempelvis kan man köpa resurser från marknaden, vare sig det gäller 
materiella resurser, immateriella resurser eller personal med rätt kompetens. Alternativt kan 
man genom samarbete få tillgång till andras resurser som man vill utnyttja, t.ex. genom 
samarbetsavtal, strategiska allianser eller någon annan form av gemensamt utnyttjande av 
resurser. Vi finner det dock mer intressant att fokusera på hur man inom organisationen kan 
skapa de resurser och förmågor som genererar strategiska konkurrensfördelar, än hur man 
externt kan skaffa sig dessa. 
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För att generera överavkastning krävs varaktiga strategiska konkurrensfördelar. Företaget 
måste inte bara skaffa sig konkurrensfördelar utan även klara av att behålla dem över tiden. 

                                                 
49 Grant (2002) 
50 Ibid.  
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De kritiska resurserna och förmågorna måste därför dels vara bestående och dels svåra för 
konkurrenter att kopiera eller imitera, vilket leder oss till följande begrepp.51   
 

1. Durability: Resurs eller förmåga måste vara möjlig att framgångsrikt utnyttja under 
en längre tid.  

2. Imitable: Resurs eller förmåga måste vara svår att imitera, vilket kan ske på två sätt: 
• Replicability: Ju lättare en resurs är att kopiera, desto mindre möjlighet att den 

kan generera varaktiga konkurrensfördelar. Exempelvis är personalens 
utbildning enklare att kopiera än en företagskultur och därför en mer riskabel 
källa för konkurrensfördelar.  

• Transferability: Ju enklare att transferera från ett företag till ett annat, desto 
större risk finns att resurser skall förloras till en konkurrent. Exempelvis kan 
inte en arbetsgivare hindra en nyckelperson inom företaget att ta anställning 
hos någon annan, medan organisatorisk kunskap är knuten mycket hårdare till 
företaget. 

 
Om organisationen utvecklar och kombinerar sina specifika resurser till strategiska 
organisatoriska förmågor som också klarar de teoretiska krav, om varaktighet över tiden och 
svårimiterbarhet, finns möjligheter att strategiska frågor kan beskrivas och utvecklas i 
enlighet med det Resursbaserade strategisynsättet    
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För att de Resursbaserade synsätten skall ha möjlighet att ge ett bidrag till dem som arbetar 
med strategiska frågor inom företag måste det finnas en möjlighet att utvärdera vilka resurser 
som potentiellt kan ge upphov till konkurrensfördelar.52 
 
Ett sätt att utvärdera resurser som bas för potentiella strategiska konkurrensfördelar är att 
använda sig av ett verktyg kallat VRIO-analys formulerat av Jay Barney.53 
 

 
Värdefull 

 
Sällsynt 

Kostsam att 
imitera 

Ändamålsenligt 
organiserad 

Konkurrensmässiga  
implikationer 

 
Nej 

 
-- 

 
-- 

 
Nej 

 

Konkurrensmässig 
nackdel 

 

 
Ja 

 
Nej 

 
-- 

  

Konkurrensmässig 
paritet 

 

 
Ja 

 
Ja 

 
Nej 

 Temporär 
konkurrensmässig 

fördel 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
 

Ja 
Ihållande 

konkurrensmässig 
fördel 

 

Figur 5: VRIO-analys, värdering av resurser som bas för varaktiga konkurrensfördelar, enligt Barney. 
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52 Foss (1998) 
53 Barney (1996) 
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För att en resurs eller förmåga skall kunna vara en bas för varaktiga konkurrensfördelar måste 
den klara alla de fyra krav som VRIO ställer upp, nämligen vara värdefull, sällsynt, kostsam 
att imitera och effektivt organiserad. Om en resurs eller förmåga inte är svårimiterbar kan den 
endast ge en temporär konkurrensfördel till dess att företagets konkurrenter imiterat resursen. 
Är inte resursen sällsynt kan den aldrig vara grund för konkurrensfördelar, då konkurrenter 
förfogar över samma eller liknande resurser. Om resursen inte är värdefull kan det t.o.m. 
innebära en nackdel om företaget fokuserar sina ansträngningar på fel punkt.  
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I likhet med andra teorier har det framkommit mycket kritik mot det resursbaserade synsättet. 
Det är dock inte att betrakta som enbart negativt, eftersom kritik ofta är det som driver 
utvecklingen framåt och vidare förfinar den teoretiska skola som växer fram. Det finns en rad 
frågetecken och brister hos den teoribildning som är värda att ta upp och ta i beaktning när 
man studerar den resursbaserade ansatsen. 
 
Till att börja med skall det klargöras att det Resursbaserade synsättet är en i högsta grad 
splittrad gruppering av teorier och modeller. Teorierna varierar i varje artikel och varje arbete, 
det finns inga enade definitioner av begrepp, vilket kan göra att det är svårt att avgöra vad det 
är som förenar de olika bidragen till en teori.54 
 
En av de viktigaste invändningarna är ifrågasättandet av om det Resursbaserade synsättet 
uppfyller kriterierna för att kunna kallas en teori?  De kriterier som bör uppfyllas är främst om 
generalisering och möjlighet till empirisk testning. En av de åsikter som förs fram är att den 
Resursbaserade ansatsen uppfyller kravet om generaliserbarhet, d.v.s. teorin kan appliceras 
generellt efter en uppsättning regler. Däremot uppfylls inte kravet om empirisk testning, d.v.s. 
att de teoretiska koncepten kan testas i verkligheten eller enligt logiska fakta. Enligt detta 
resonemang uppfyller inte det Resursbaserade synsättet kriterierna för att få kallas en teori.55 
En av upphovsmännen, Barney går till svaromål mot argumentet genom att påpeka att vissa 
empiriska tester faktiskt stödjer den Resursbaserade synsättet.56 
 
Eftersom den Resursbaserade ansatsen är ett trendbrott mot den traditionella fokuseringen på 
branschen ställs ofta frågan hur det kan vara möjligt att inte efterfrågeförhållanden har någon 
inverkan på strategiska frågor. I Barneys VRIO-ramverk definieras kriteriet om värdefulla 
resurser som:”Do a firm´s resources and capabilities enable it to respond to environmental 
opportunities and/or threats?”57 Genom att en värdefull resurs definieras som en bas för att 
möta omvärldens möjligheter och hot kan det hävdas att efterfrågeförhållanden styr vad som 
är en värdefull resurs. Därmed motsäger det kärnpunkten av det Resursbaserade synsättet, att 
konkurrensfördelar skapas som en produkt av interna processer och inte påverkas av externa 
krafter.58 
 
På ett mer praktiskt plan kan det även hävdas att de abstrakta och suddiga begrepp och 
modeller som RBV byggs upp av är i många fall svåra att få grepp om och är inte lätta för 

                                                 
54 Foss (1998) 
55 Priem & Butler  (2001) 
56 Barney (2001) 
57 Barney (1996) 
58 Priem & Butler (2001)  
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företagsledare att stödja sig på och utnyttja i beslutssituationer.59 Såsom många modeller och 
teorier kritiseras RBV också för att bättre beskriva historien än att förutse framtiden, vilket 
också minskar den praktiska användbarheten.60 
 
En annan åsikt som förs fram är att många amerikanska ledningsteorier inte alltid är 
applicerbara på andra marknader.61 Det skulle alltså kunna vara en möjlighet att det 
resursbaserade perspektivet inte är anpassat efter andra marknader, t.ex. genom att det finns 
andra förutsättningar om hur resurser kan kontrolleras.  
 
Resursbaserade teoribildningar kan i många fall inte appliceras på mindre företag, då de ofta 
är extremt bundna till en stor kund som har en mycket större förhandlingsstyrka än företaget. 
Detta leder till att mindre företag ofta är överdrivet tillmötesgående mot en större dominant 
kund och inte kan ses ur ett Resursbaserat perspektiv.62 
 
Slutligen framförs det av kritiker att den resursbaserade synen är mer statisk än dynamisk. Att 
teorin är bättre på att förklara en stabil situation men att teorin är svagare på att förklara den 
dynamiska utvecklingen av resurser, skapandet och utvecklandet av nya resurser och deras 
inverkan på företaget.63   
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Human Resource Management, eller HRM, tog form som begrepp 1954 i och med att Peter 
Drucker identifierade att företagen enbart såg personalen som en kostnad. Enligt honom borde 
de istället ses som en tillgång eller resurs.  
 
HRM är ett perspektiv som antyder att personalen är företagets utan tvekan viktigaste resurs.64 
I dagens moderna företagsklimat gäller det att se till att personalen har rätt kompetens och 
motivation, och att ge organisationen de förutsättningar som krävs för att på ett adekvat sätt 
kunna dra så stor potentiell nytta av det som möjligt.65 Trots att detta kan låta lite väl 
pretentiöst och en rad förutspråkare, bl.a. Mintzberg, argumenterar för att det är en förlegad 
människosyn, och att det inte är försvarbart att i dagens samhälle betrakta individen som 
något så abstrakt som en resurs, som skall utnyttjas tills den tar slut. Vi har dock valt att se det 
mer ur Storeys perspektiv att HRM är ett sätt att uppnå konkurrensfördelar genom att 
strategiskt gruppera högt motiverade och kompetenta anställda med hjälp av kulturella, 
strukturella och personliga tillvägagångssätt.66  
 
HRM kan i sin tur indelas i två underavdelningar: Mjuk respektive hård HRM.67  Den mjuka 
varianten kännetecknas utav att personalen ses som en faktor som kontinuerligt måste 
motiveras, engageras, och uppmuntras för att bibehålla sin produktivitet för företaget. 
Motsatsen, dvs. hård HRM karaktäriseras av att fokuseringen istället ligger på en högre 

                                                 
59 Conner (2002) 
60 Ibid. 
61 Priem & Butler (2001) 
62 Conner (2002) 
63 Foss (1998) 
64 Bruzelius & Skärvad (1995) 
65 Ibid. 
66 Bergström (1998) 
67 Bergström & Sandoff (Red) (2000) 
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systemnivå där det gäller att se till att strategin stöds av personalledningen. På det stora hela 
leder detta till en mer auktoritär ledarstil.  
 
Chefen har i mjuk HRM ansvaret för att utforma personalledningen. Enligt Beer et al 68 är det 
chefens viktigaste uppgift att uppnå fyra mål: 
 

• Commitment – Åstadkomma hängivenhet och engagemang 
• Competence - Attrahera, utveckla, och behålla befintligt kompetens 
• Cost-effectiveness – konstadseffektivitet med hänsyn till löner och personalomsättning  
• Congruence – Samstämmighet mellan strategi och HRM-aktiviteter 

 
Enligt Galbraith & Nathanson69 kan HRM indelas i fyra kategorier, för att följaktligen lättare 
klassificeras och bearbetas: 
 

• Rekrytering 
• Utvärdering 
• Belöning 
• Utveckling 

 
Vi har valt att gå igenom dessa fyra centrala begrepp lite närmare under separata 
underrubriker nedan. 
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Genom rekryteringsprocessen förekommer det helt naturligt intressekonflikter mellan de 
individer som söker arbete och de organisationer som söker potentiella anställda. Detta leder 
till att var part har en tendens att överdriva sina positiva sidor och dölja de negativa. En 
organisations rekryteringsplan bör ledas av god HR-planering och vara knutna till dess 
strategi och allmänna värderingar. Företagets rekryteringsfilosofi är också avgörande för hur 
de närmar sig rekrytering. I vissa fall kanske man helt har frångått traditionell rekrytering och 
istället utforskar alternativ såsom outsourcing, leasing m.m. för att bli av med sin 
personalbrist.  
 
Det första man bör fråga sig när det gäller rekrytering är varifrån den potentiellt anställde 
skall komma. Rekrytering kan ske både externt och internt. Noggrann planering krävs för val 
av tidpunkt och i vilken omfattning rekryteringsaktiviteter skall ske. Det behövs också någon 
form av system för att kunna följa de arbetssökande och gallra på ett effektivt sätt.  
Under ett idealförhållande erhåller den arbetssökande en realistisk bild av vad arbetet kräver 
av honom personligen. På detta sätt minskar missnöje, och därmed personalomsättning i 
längden, i och med att förväntningarna hålls nere på en rimlig nivå. 
Efter det att rekryteringsprocessen avslutats är det lämpligt att utvärdera både sina rekryterare 
och de metoder de använde sig utav. På så sätt kan man i framtiden undvika kostsamma 
tillvägagångssätt som inte gav någon utdelning eller de förfaranden som inbragte låg kvalitet 
på de arbetssökande.  
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Utvärdering av hur de anställda presterar kan fungera som en strategisk funktion genom att 
fokusera de anställdas ansträngningar på den typen av beteende som krävs för att strategin 
skall kunna genomföras så framgångsrikt som möjligt. Utvärdering kan även användas för att 
ta administrativa beslut om de anställda, ge återkoppling om personlig utveckling, samt för att 
bedöma HR-linje och program.  
 
Ett bra utvärderingssystem bör mäta viktig jobbkaraktäristik, vara fri från främmande och 
förvanskande influenser, samt omsluta alla viktiga aspekter av arbetet (med andra ord inte 
vara otillräckligt). Vidare måste det vara fullkomligt tillförlitligt och undvika mätfel, och 
diskriminering. Självklart skall det även vara praktiskt genomförbart. Att åstadkomma allt 
detta är en utmaning i sig självt. 
 
Utvärdering är ett viktigt redskap för att motivera och förbättra de anställdas prestationer. 
Tyvärr når den sällan upp till sin fulla potential. Det är av vikt att de som utvärderar har den 
kompetens som krävs för att genomföra utvärderingen på ett tillfredsställande sätt. De måste 
vara kvalificerade att på ett trovärdigt, specifikt, konstruktivt, och åtföljt av konkreta exempel 
på vad som är bra eller dåligt, återkoppla till de anställda. De måste jämväl verka för att en 
lämplig grad av medverkan kommer till skott och att mål för framtida prestationer sätts upp.  
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Kompensation är en viktig HR-funktion. Det är viktigt för arbetsgivaren att utveckla 
belöningsmetoder som hjälper dem att attrahera, behålla, och motivera de anställda, samtidigt 
som det gärna får kosta så lite som möjligt. De största problemen vid utformandet av 
kompensationssystem kretsar kring intern, extern, och individuell rättvisa. Med exempelvis 
intern rättvisa menas att med samma arbetsinsats erhålls samma kompensation samtidigt som 
det tillåter att arbetsuppgifter som skiljer sig även kan skilja sig i kompensation. De inbördes 
relationerna tas fram genom utvärdering och mätning sinsemellan. Extern rättvisa å andra 
sidan behandlar däremot jämlikhet gentemot liknande arbetsförhållanden på andra 
arbetsplatser.  
 
Genom att åtminstone i viss mån knyta monetär kompensation till prestation kan man utnyttja 
strategiska fördelar som uppkommer genom detta. Det är helt enkelt ett mycket effektivt sätt 
att signalera vad som är viktigt och vilka värderingar som premieras.  
 
Ett företag kan också tillämpa s.k. mjuka belöningar. Dessa består av icke-monetära 
belöningar, men är ändå djupt uppskattade och förmodligen oumbärliga. De inkluderar; 
erkännanden, uppmuntran, uppmärksamhet etc.  
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Träning är den planerade ansträngningen hos en organisation för att underlätta medarbetarnas 
inlärning av arbetsrelaterad kunskap och färdigheter för att förbättra deras prestation. Det 
finns tre specifika träningsfaser: bedömning, träning och utvärdering. 
 
Under bedömningsfasen fastställs vem som behöver tränas och i vad. Träningsfasen 
inkluderar både framtagandet av träningsmetoder och materiell samt själva träningen. 
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Slutligen under utvärderingsfasen så utvärderas träningen för att se om målen har uppnåtts 
och om förbättringar kan göras i träningsprocessen.  
 

 

 

Figur 6: HRM-cykeln.  förklarar de inbördes sambanden enligt Devanna et al.70 
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Strategisk HRM kan förvisso anses som enbart just den process som hjälper till att skapa 
konkurrensfördelar genom företagets medarbetare, men det finns flera olika perspektiv på 
denna relativt enkla definition. 
 
Enligt vissa teoretiker enligt finns det ett universellt framgångskoncept inom HRM som alltid 
leder till framgång för organisationen oavsett vilken miljö den tillämpas på och vilken allmän 
strategi företaget har. Strategisk HRM har till syfte att förena och införliva dessa generellt sett 
effektiva tillvägagångssätt på HR-området i företaget.71 
 
Vidare kan SHRM ses som ett sätt att matcha specifika metoder för HR med särskilt utvalda 
delar av företagets övergripande strategi för att på så sätt uppnå målkongruens. Här gäller det 
att de som är ansvariga verkligen ser till att man uppnår en ”fit” områdena emellan, men även 
inom de olika HR-områdena.  
 
Det går även att se SHRM som ett sätt att förmedla en service till dem som har till uppgift att 
lösa problem och förmedla HR-lösningar till olika affärsenheter inom företaget. Det gäller att 
skapa en samling av beteenden och handlanden som är logiskt konsekventa och i förenlighet 
med den miljö man verkar i och branschen som helhet 
 
Slutligen kan även nämnas att SHRM kan vara en metod att erhålla varaktiga 
konkurrensfördelar genom att sammanfoga en unik kombination av mänsklig kompetens och 
resurser som är omöjlig att imitera och leder till att företagsspecifika förmågor utvecklas. Allt 
detta leder till en bild som implicerar att SHRM är en process som innebär att: 
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71 Fischer, Schoenfeldt & Shaw (1999) 
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• Förändra den interna strukturen och HR-personal 
• Förbättra effektiviteten på det administrativa området 
• Integrera HR i den strategiska planeringsprocessen 
• Sammanfoga HR-processerna med företagsstrategin och varandra 
• Mäta den slutgiltiga påverkan av HR-aktiviteter 

 
De teorier som har använts för att beskriva HRM och SHRM teori är ett axplock ur följande 
böcker 72 samt 73.  
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Efterhand som intresset för det Resursbaserade synsättet ökat, har det även kommit att 
omfatta hanterandet av kunskap. Varken ett bransch- eller Resursbaserat synsätt har kunnat 
förklara varför vissa företag genererar fler lyckade produkter trots lägre FoU investeringar. 
Genom att se till kunskapsgenererande och kunskapsspridning har ett kunskapsbaserat synsätt 
skapats. Detta återger ett företag som ett antal kunskapstillgångar och menar att företagets roll 
är att skapa och utveckla dessa för att skapa värde utåt. 
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Om kunskap enbart existerar på individuell nivå, eller också kan existera på organisations 
nivå har debatterats av forskare sedan 60-talet. Under senare år har merparten av forskningen 
inom organisatoriskt lärande och det kunskapsbaserade synsättet betonat förvärv och 
utveckling av organisatorisk kunskap som det viktigaste sättet på vilket ett företag skapar 
värde.  
 
Organisatorisk kunskap: Enligt March lär organisationer av sina medlemmar, ackumulerar 
kunskap över tiden och lagrar denna kunskap i sina rutiner, normer, och regler.74 Grant menar 
att denna syn på kunskap riskerar att leda till konkretisering och att interaktion mellan 
individer som ger upphov till kunskap negligeras.75  
 
Individuell kunskap: Grant ser istället kunskapsutvecklingen som en individuell aktivitet i 
linje med Simon: "All learning takes place inside individual human heads; an organization 
learns in only two ways: (a) by the learning of its members, or (b) by ingesting new members 
who have knowledge the organization didn't previously have".76  
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En av de viktigaste principerna vid kunskapshantering är att inse att olika typer av kunskap 
måste hanteras på olika sätt. Kunskap kan både ha en abstrakt och en konkret sida. En individ 
kan t.ex. veta hur han skall utföra ett moment i en produktionsprocess på ett teoretiskt eller 
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praktiskt plan. Kunskapsskillnaden ligger i att veta hur man praktiskt utför något mot att ha 
kunskap om det man skall göra.  
 
De två nyss beskrivna delarna av kunskap kallas ofta för tyst (tacit) respektive uttalad 
(explicit) kunskap.77 Den övergripande skillnaden mellan dessa två typer av kunskaper är den 
utsträckning de går att överföra mellan individer. Uttalat kunskap är formell och systematisk, 
vilket innebär att den enkelt kan kommuniceras och delas genom t.ex. formler, dator program 
eller produkt specifikationer. Den andra sortens kunskap, den tysta, är kunskap som är högst 
personlig och därför svår att formalisera och kommunicera till andra.  
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En annan viktig del av kunskapshantering är att förstå genom vilka processer som kunskap 
utvecklas och tillämpas. Det finns två typer av övergripande kunskapsprocesser, sådana som 
går ut på att öka företagets kunskapsbas och sådana som handlar om att tillämpa den kunskap 
som finns i företaget på ett effektivt sätt. Under dessa två övergripande områden finns en rad 
kunskapsprocesser som syftar till olika sorters hantering och bearbetning av kunskap. 
 

                                                 
77 Nonaka (1991) 
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Figur 7: Kunskapsprocesser i ett företag78. 

 
Betydelsen dessa processer har för olika företag är naturligtvis olika. Processerna är verktyg 
som företaget använder för att utveckla och ta tillvara kunskap och måste alltså relateras till 
hur företaget skapar värde. Detta kan i sin tur bidra till att ge företaget en klarare bild av 
vilken av processerna som är viktigast för kunskapsutvecklingen samt hur man skapar värde 
ur ett kunskapsorienterat synsätt.  
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All ny kunskap i en organisation skapas på individnivå och att göra denna personliga kunskap 
tillgänglig för andra är centralt hos ett kunskapsföretag.79 Detta är en process som kallas 
artikulering och som anses vara det enda egentliga skapandet av kunskap som kan förekomma 
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i en given organisation. Nonaka har identifierat fyra processer genom vilket detta kan ske, de 
är som följer:80 
 
Från tyst till tyst (socialisering). När en individ delar med sig av den kunskap som hon 
besitter till en annan. Individen som lär sig kommer då att utöka sin egen tysta kunskapsbas 
genom observering, imitering och övning. Detta är en ganska begränsad form av 
kunskapsskapande, eftersom kunskapen aldrig blir uttalad och således inte kan kommuniceras 
till resten av organisationen.  
Från uttalad till uttalad (kombinering). En individ kan också kombinera olika uttalade 
kunskaper till ny uttalad kunskap genom att föra samman och kondensera dessa. Detta är ett 
kunskapsskapande som egentligen inte tillför ny kunskap till organisationen utan förklarar 
och förtydligar befintlig kunskap. Även denna form av skapande kan dock leda till ökad total 
kunskap i företagen p.g.a. de nya kunskaper som skapas under kombinationsprocessen. 
Från tyst till uttalad (artikulering). När en individ formaliserar den tysta kunskap som hon 
besitter på ett sätt som gör att en annan individ kan ta del av denna. Den artikulerade 
kunskapen skall vara av sådan art att den kan användas utan medverkan av den ursprungliga 
individ från vilken den kom. Artikulerad kunskap är den mest värdeskapande inom en 
organisation eftersom den effektivt både skapar mer och ny kunskap i organisationen. 
Från uttalad till tyst (internalisering). När individerna i organisationen tar del av den 
artikulerade kunskapen och använder denna till att bredda, utöka och omvärdera sin egen tysta 
kunskap. Utifrån manualer och program skapar man egna förhållningssätt och arbetsmetoder 
vilka även dessa är kunskapsgenererande för organisationen.  
 
Organisatoriskt lärande kan förklaras som en cyklisk process av dessa fyra steg. Genom 
socialisering kan en individ lära sig en ny viktig kunskap för organisationen. Denna individ 
artikulerar sedan det hon har lärt sig till uttalad kunskap för andra att ta del av. Medarbetarna 
kan därefter kombinera denna kunskap genom standardisering till en manual från vilken 
övriga individer i organisationen sedan kan läsa och utöka sin kunskap. De lärdomar de sedan 
drar när kunskapen i manualen läggs till deras tysta kunskap gör att processen kan starta om 
på nytt, och på så sätt blir organisationens lärande en cyklisk process.81 
 
 
 

                                                 
80 Nonaka (1991) 
81 Ibid. 
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I kapitlet redovisas den information som vi samlat ihop om Adecco genom direkta intervjuer 
hos Adecco i Lund samt material de delgivit oss. 
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Adecco är världens största aktör inom bemanning och rekrytering. Varje dag går mer än 700 
000 människor till ett arbete förmedlat av Adecco. Adecco har över 6000 kontor i 60 länder 
över hela världen. I Sverige är Adecco rikstäckande med närmare 50 kontor spridda från 
Luleå i norr till Malmö i söder. I Sverige har Adecco 4500 anställda och en omsättning på  
1 020 miljoner år 2001. De har etablerat sig genom att bl.a. köpa upp Olsten, och därmed 
övertaga deras tidigare verksamhet. Adecco fokuserar på branscher i förändring, t.ex. 
bilindustrin, offentlig sektor, bankverksamhet, elektronik, logistik och telekommunikation. 
Adecco är medlem i SPUR, Svenska Personaluthyrnings- och Rekryteringsförbundet.  
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Adeccos huvudkontor ligger i Schweiz och därifrån formuleras all övergripande strategi. 
Under koncernhuvudkontoret är organisationen uppdelad efter nationella marknader där det 
vanligtvis finns ett huvudkontor för ett eller ett par länder. I vissa fall är de nationella 
marknaderna så stora att det även finns regionala kontor, både nationellt och internationellt. 
Följande organisationsschema är en bild av hur det ser ut i Sverige där det nationella 
huvudkontoret är Adecco Sverige och ett lokalt kontor kan vara t.ex. Adecco Lund.  
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Figur 8: Organisationsschema för Adecco på Sverigenivå. 

 
Under huvudkontoret finns en styrfunktion, ledningsgruppen, och en affärsfunktion. 
Affärsfunktionen avlastar de lokala kontoren genom att sköta all fakturering, 
löneutbetalningar och redovisningsarbete i Sverige. Kontakten mellan de lokala kontoren och 
denna affärsfunktion sker automatiskt, vilket innebär att alla fakturor till och från Adecco 
direkt fastställs via affärsfunktionen. Ledningsgruppen är den operativt styrande enheten på 
nationell nivå. Där diskuteras och fastslås de olika mål som skall styra de lokala kontoren. 
Ledningsgruppen har även ansvar för uppföljningar, samt utvärdering av kontor och 
mellanchefer. I ledningsgruppen sitter, tillsammans med personer ur huvudkontoret, fem 
stycken regionchefer. Regioncheferna fungerar som informationskanaler mellan 
ledningsgruppen och de lokala kontoren. Det är regionchefernas ansvar att tillsammans med 
kontorscheferna diskutera och sätta budget, verksamhetsmål och vinstmål. Besluten tas med 
hjälp av prognoser och säljstatistik från de lokala kontoren. 
 
Adecco har fem huvudsakliga affärsområden, vilka är: uthyrning, rekrytering, outsourcing, 
career services, samt executive search. Alla dessa områden skall finnas representerade på 
national nivå men inte nödvändigtvis på lokal nivå. Skulle en av funktionerna önskas där den 
inte finns har Adecco system för att plocka ihop specialiserade team för att erbjuda tjänsten 
lokalt.  

 

Kontorschef 

 

BA, konsulter  

Lokalt kontor

Företagsledning i 
Schweiz 

Nationell 
Ledningsgrupp  

 

Regionchef 

Nationell 
Affärsfunktion  

Nationellt 
Huvudkontor  
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Uthyrning utgör kärnverksamheten, d.v.s. temporär tillsättning av konsulter hos en kund. 
Tjänsten används praktiskt för att jämna ut säsongsvariationer, semestrar eller stora order i 
företag. Fördelen för kunden är att man slipper anställa temporär arbetskraft, vilket innebär 
mindre administrativt arbete genom att de bara behöver betala en faktura till Adecco för att få 
tillsatt arbetskraft.  
 
Rekrytering finns för att minska det arbete och den risk som ett företag stöter på när de skall 
nyanställa personal. Detta affärsområde går ut på att Adecco tar över hela, eller en del av, ett 
företagets rekryteringsprocess. Adecco erbjuder allt från hela rekryteringsprocessen med 
annonstext, annonslayout, placering av annons i rätt media, telefonsvar, administration och 
urval, intervjuer, referenstagningar samt tester till valda delar av denna.  
 
Outsourcing tar över och driver kunders funktioner inom Internservice/Facility Management 
(Växel, Reception, Vaktmästeri, Post, Städning, Kontorsservice, Konferens, Inköp, Säkerhet 
m.m.), HR med personalförsörjning, rekrytering, löne- och personaladministration samt 
Kundtjänst. Tjänsten gör att ett företag kan fokusera på sina kärnområden utan att behöva bry 
sig om den administrativa sidan som medföljer. En stor fördel med detta är att Adecco kan ta 
och driva hela avdelningar på ett företag medan företaget bara behöver betala en faktura till 
Adecco.  
 
Career Services är en tjänst som syftar till att ge kunskapsstöd för företag i förändring. 
Exempel på detta kan vara omplacering vid uppsägningar, utvärdering och fortbildning av 
chefer samt teambuilding.  
 
Executive Search är en funktion för chefsrekrytering som sköts genom Adeccos dotterbolag 
Alexandre TIC. Företaget bedriver genom sitt globala nätverk verksamhet inom området i 
totalt 34 länder i Europa, Amerika, Asien och Australien. I Sverige har Alexandre TIC kontor 
i Stockholm, Göteborg och Malmö.   
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Adecco i Lund är en ganska liten organisation med 30 heltidsanställda konsulter, 15 
deltidsanställda konsulter samt tre heltidsanställda inom administration. De konsulter som är 
utlokaliserade på uppdrag kallas för utesäljare medan de som arbetar med administration 
kallas innesäljare. Eftersom Adecco har en strategi att vara det naturliga valet för all sorts 
personaluthyrning är konsulternas arbetsområden mycket spridda, företaget hyr ut allt från 
receptionister till chefer. Konsulterna är, oavsett uppdragets typ och omsättning, anställda på 
Adecco vilket leder till att varje konsult i princip har två chefer. 
 
De tre innesäljarna som finns på Adecco i Lund är Pernilla, som är kontorschef, samt 
Magdalena och Markus som kallas Bemanningsansvariga (BA). Pernillas huvudsakliga 
arbetsuppgifter är övergripande och innefattar bemanningsansvar, budgetering och 
personaladministration. Magdalena och Marcus är båda ansvariga för kunder, personal och 
rekrytering fast med olika prioriteringsgrad. Både kontorschefen och BA har till uppgift att 
sälja så mycket som möjligt. Med att sälja menas att skaffa nya kunder, vilket nästan 
uteslutande görs via företagsbesök. Alla innesäljare har ett uttalat mål att göra ett visst antal 
företagsbesök per månad. Adecco gör en viss segmentering och fokuserar främst på stora 
företag. Detta gör man eftersom de anses ha de största svängningarna i tillgänglig arbetskraft 
och därför potentiellt störst behov av ett bemanningsföretag. Adecco menar att chansen att 
företaget skall börja använda sig av deras tjänster ökar exponentiellt med antalet kundbesök. 
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Att göra många besök hos ett företag gör det mer sannolikt att attrahera en kund, än att sprida 
besöken över fler företag.  
 

Figur 9: Adeccos organisationsstruktur i Lund. 
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De finansiella resurser som Adecco i Lund förfogar över är något begränsade. Kontoren 
fungerar som egna företag som måste redovisa positiva resultatsiffror för fortsatt satsning. De 
finansiella resurserna kan i Adeccos fall appliceras på två områden som är viktiga för 
kunskapsföretag, nämligen resurser för marknadsföring och kompetensutveckling. Adecco 
framtonar att de begränsade finansiella resurserna gör att stora satsningar inom båda 
områdena är svåra att genomföra. 
 

����������������������������������
�
�	��
�
���
�
�	��
�
���
�
�	��
�
���
�
�	��
�
�����

I likhet med många andra tjänsteföretag förfogar inte Adecco över några egentliga fysiska 
resurser som används i den värdegenererande verksamheten. Företaget har inga maskiner, 
tekniska system, råmaterial eller fabriker såsom i ett tillverkande företag. Detta är en karaktär 
som är mycket vanlig för kunskapsföretag, men extra specifik för ett företag som Adecco som 
är så starkt beroende av humankapital i form av sina medarbetare.  
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Affärssystemet är det viktigaste informationssystem som Adecco förfogar över. Det består av 
två huvudsakliga delar. Det interna nätet hanterar främst säljstöd och kundregister. 
Kundregistret innehåller fakta om alla de företag som Adecco har som kunder, där lagras 
kravprofiler om kundens behov och krav. Systemet tillåter Adecco att ha bästa möjliga 
kontroll över vad som krävs och vilka affärsmöjligheter kunden kan innebära. Förutom mer 
formella uppgifter kan registret även innehålla tips och råd för hur företaget fungerar, t.ex. 

Kontorschef: 
Pernilla 

BemanningsAnsvarig: 
Magdalena 

BemanningsAnsvarig: 
Markus 

• Kundansvar, 15st. 
• Personalansvar för 

konsulter, 30st. 
• Visst rekryterings-

ansvar. 

• Kundansvar, 15st. 
• Visst personalansvar 
• Rekryteringsansvarig. 
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företagskultur och socialt klimat. Uppgifter av mer informell karaktär kan exempelvis vara 
lämplig klädsel, uppförande och kommunikation, vilka kan hjälpa en konsult att smidigare 
anpassa sig till kundens miljö. Systemet uppdateras regelbundet av Adeccos administrativa 
personal, framförallt vid kundbesök men även efter uppgifter från uthyrda konsulter. Den 
andra delen av systemet består av den databas där intresserade personer kan anmäla sig till 
Adeccos kunskapsbank via företagets hemsida. Systemet ger Adecco möjligheter till 
flexiblare lösningar och snabbare reaktioner, för att leverera efterfrågad kompetens så snabbt 
som möjligt. 
 
Det andra viktiga systemet är det kvalitetssystem som Adecco arbetar med, ISO 9 000:2000. 
Det är ett internationellt kvalitetssystem utfärdat av International Organization for 
Standarization, som ger en stämpel på att organisationens verksamhet håller hög kvalitet. 
Systemet är processorienterat och appliceras på verksamheter som intervjuer, anställningar 
och bokningar. Meningen är att varje aktivitet skall utföras på samma sätt varje gång. 
Adeccokoncernen är certifierade och även det lokala kontoret arbetar mot systemet.  
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Den kanske viktigaste immateriella resurs som ett företag kan besitta är dess rykte, d.v.s. dess 
anseende som företag. Adecco bygger framförallt sitt anseende på goda kundkontakter. 
 
Adecco framhäver vikten av sitt anseende, för att attrahera potentiella kunder. Deras anseende 
bygger på affärsrelationer som är informella, ärliga, seriösa samt mer personliga än 
konkurrenternas. Adecco försöker få kunderna att se företaget som synonymt med dessa 
värden och på så sätt bygga upp ett positivt anseende som lockar både nya och gamla kunder 
till att inleda långvariga relationer till företaget. Företaget tror även att det är just den bild som 
kunderna har av företaget och att det är viktigt att bibehålla det ryktet. För att implementera 
valda inriktning är det av största betydelse att företagets personal gör regelbundna kundbesök 
och på andra sätt vårda sina kundrelationer. Företagets filosofi är att bygga upp anseendet och 
varumärket genom att ha nöjda kunder. Det kommer på sikt att ge ett positivt rykte i det totala  
nätverket av kunder.  
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Naturligtvis varierar det vilken kompetens som eftersträvas hos medarbetare i ett företag som 
Adecco, har en så stor spännvidd mellan sina tjänster. Adecco erbjuder personal som skall 
arbeta med allt från lagerarbete till ekonomistyrning. Det råder naturligtvis olika 
förutsättningar vid varje enskilt uppdrag, vilka leder till stora svängningar i vilka resurser och 
kompetenser som Adecco förfogar över.  
 
De företag som anlitar Adecco gör det för att de förväntar sig lösningar på ett 
personalproblem. De förväntar sig att konsulten kan utföra sina arbetsuppgifter direkt, utan 
någon inskolning eller utbildning. Det ställer stora krav på konsulten som person men även på 
Adecco som organisation. Rätt kompetens måste alltid finnas tillgänglig och konsulten måste 
alltid vara färdigutbildad inom just det område som är aktuellt. Adecco har en stor 
konsultbank där det finns en stor spridning mellan deras utbildning, kompetens och 
erfarenheter. Det finns en omfattande kunskap i de medarbetare som organisationen förfogar 
över och det ger en möjlighet att kunna leverera vilken tjänst som än efterfrågas. Gemensamt 
är att de förutom rent yrkesmässiga kunskaper, även måste möta vissa informella kriterier för 
att passa in i Adeccos organisation. Företaget lägger stor vikt på att deras anställda har rätt 
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personliga egenskaper för att förmedla visionen om personligare relationer och en mer social 
kommunikation. Tanken är att bygga långvariga affärsrelationer med kunderna genom ett 
gemytligt och ärligt klimat kombinerat med kompens och professionalism. Den kompetens 
som finns hos de anställda måste också ha en så stor avsättningsbas som möjligt. Enligt 
Adecco är ett av problemen för ett bemanningsföretag att de tar risken för en persons 
anställning utan att vara säkra på att de kan hyra ut personen till en kund. Därför är det viktigt 
att en person skall vara så pass flexibel att den kan ta många olika sorters uppdrag. 
Sammantaget leder det till en svår kombination, att samtidigt vara duktig på specifika uppdrag 
och dessutom tillräckligt bred för att klara många olika uppdrag. Konsulten måste vara 
specialist och generalist på samma gång.  
 
Innemedarbetarna har stor erfarenhet av rekryteringsarbete och vet hur de skall gå tillväga för 
att hitta personer med rätt kompetens och rätt personliga egenskaper. De medarbetare som har 
mindre erfarenhet måste ta hjälp av någon behörig person vid rekryteringar, allt för att 
garantera ett effektivt rekryteringsarbete. Totalt sett finns det god kompetens i organisationen 
för att genomföra rekrytering av konsulter.  
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• Då Adeccos konsulter hyrs ut till olika kundföretag finns inte de kreativa relationer 

man strävar efter mellan personalen. I den omfattning det förekommer är det ofta 
under sociala förhållanden såsom personalfester, pubar och liknande evenemang och 
inte med syfte att organiserat skapa ny kompetens.  

 
• Då Adecco har som målsättning att kunna lösa alla personalproblem som en kund står 

inför anser de att det är viktigt att om inte rätt kompetens finns nära till hands, kunna 
hämta in från någon annan del av organisationen. Om inte rätt person för ett uppdrag 
finns lokalt kan Adecco hämta in den personen från ett annat kontor eller region eller 
från något av dotterbolagen.  

 
• I vissa fall utnyttjar Adecco kompetens från personer med olika kunskaper för att 

kunna ta över en hel funktion eller verksamhet från en kund, t.ex. växelfunktionen 
eller städverksamheten. På så sätt får företaget kompetens att ta sig an större projekt 
och arbeta inom outsourcing. 

 
• Den återvinning av anställdas kunskap som förekommer är t.ex. den information som 

kan bibehållas utifrån en kundsituation, exempelvis i form av befattningsbeskrivningar 
i affärssystemet.  

 
• Inom Adecco råder en väldigt kort återbetalningstid för att det skall löna sig att 

investera i kompetens. Exempelvis måste en tre dagars praktik eller prövotid ge en 
bokning på minst tre veckor för att vara lönsam. 
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Adecco framhåller följande som sina viktigaste aktiviteter för verksamheten.   
 

1. Kundrelationsprocessen: Med tanke på Adeccos valda inriktning och strategi är det 
mycket viktigt att organisationen har den kompetens och kunskap som krävs för att 
skapa lönsamma relationer med kunderna. Adecco framhäver också personliga 
kundkontakter som en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna. Inom företaget 
har de lyckats skapa förmågan att genom tät kundkontakt och personliga relationer, 
bygga upp ett förtroende hos kunderna. 

  
2. Rekrytering: Eftersom rekrytering är kritiskt för Adecco måste processen för detta 

vara effektivt organiserad. Mycket av kompetensen i rekrytering ligger hos de 
personer som aktivt arbetar med frågan och har stor erfarenhet av detta. De har därmed 
byggt upp en förmåga att utföra aktiviteten. Kombinationen av en systematisk process 
och kunnig personal gör Adecco till en effektiv organisation ur rekryteringsaspekten  

 
3. Spännvidd: Då Adecco har som målsättning att kunna lösa alla personalproblem är 

bredd i verksamheten och kontrollerbara resurser kärnpunkter. Genom att, inom 
organisationen, ha medarbetare med väldigt olika kompetens och gott 
rekryteringsarbete, har Adecco en förmåga att lösa de flesta problem som kunder vill 
ha lösta. Primärt söker företaget lokalt för att hitta rätt kompetens, men hämtar in 
personer från andra regioner eller dotterbolag om så behövs, eller om inte det heller är 
tillräckligt rekryterar företaget externt. Adecco har så pass stora möjligheter att hitta 
rätt person att de klarar att lösa i stort sett varje problem, vilket är en stor fördel då de 
kan erbjuda helhetslösningar på kunders personalproblem.  

 
4. Flexibel organisation: På Adecco i Lund krävs att innesäljarna klarar av att sköta ett 

stort antal arbetsuppgifter, eftersom det ej finns utrymme för specialisering av 
arbetsuppgifterna inom en så pass liten organisation. Organisationen måste kunna 
anpassa sig till just de förhållandena som råder för varje enskild uppgift för att 
verksamheten skall fungera. Medarbetarna på Adecco påpekar att varje dag inte är lik 
den andra och att de har väldigt olika uppgifter att ta tag i. Den personliga och 
informella stämning som råder gör det enklare att skapa en mer flexibel organisation, 
än en mer strikt byråkratisk organisation hade inneburit.  

 
5. Entreprenörsanda: Under den uppbyggnadsfas som Adecco Lund befinner sig i är 

det viktigt att organisationen präglas av entreprenörsanda för att skapa en fungerande 
verksamhet. Det finns många uppgifter som kräver drivande personer för att kunna 
starta upp ett nytt kontor. De tror sig fått medarbetare som inte är rädda för utmaningar 
utan istället ser möjligheter, bl.a. eftersom medarbetarna i Lund frivilligt ställde upp 
och flyttade till det nya kontoret.  

 
6. Problemlösningsförmåga: Ett bemanningsföretags verksamhet handlar mycket om 

problemlösning, vare sig det handlar om att tillgodose kunder önskningar eller att få 
avsättning för sina konsulter. Adecco har medarbetare som har jobbat en tid i 
koncernen och där fått erfarenhet av denna aspekt.   
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Adecco har som uttalat mål att ”enbart ha trevliga kunder”. Kunder införskaffas genom en 
kombination av telefonkontakt och kundbesök. För att uppnå målet har Adecco som 
rekryteringsfilosofi att alltid finna rätt person till rätt plats för att på så sätt åstadkomma bästa 
möjliga lönsamhet. Enligt den utarbetade konsultprofil som används vid 
rekryteringsprocessen efterfrågas följande egenskaper hos en potentiell framtida konsult: 
Kompetens inom den efterfrågande verksamheten, personlig flexibilitet, samt att naturligtvis 
göra ett gott första intryck och uppvisa en allmänt god konsultprofil enligt konstens alla 
regler.  
 
Vad beträffar rekryteringskällan tillämpar Adecco en relativt strikt turordningsprincip när det 
gäller intern respektive extern rekrytering. Efter att ha erhållit en förfrågan från kunden börjar 
man med att först gå igenom sin egen databas för att se efter om det för tillfället finns någon 
ledig konsult att tillgå. Därefter ser man över före detta anställda på Adecco, för att se om det 
är någon av dem som skulle kunna passa in, innan man sedan tar hjälp av andra regionala 
kontor för att se om de har någon ledig konsult att tillgå. Om allt detta inte hjälper sätter man 
upp en annons på hemsidan för att därefter tillkännage arbetsförmedlingen och sedan någon 
rekryteringskonsult. Hemsidan samt specialiserade företag, t.ex. Stepstone, får ses som 
alternativ till traditionell rekrytering.  
 
Rekryteringsprocessen utvärderas kontinuerligt för att utröna hur och var åtgärder kan sättas 
in för att frambringa utveckling. 
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Adecco tillämpar ingen intern vidareutbildning av sina konsulter. Det lönar sig helt enkelt 
inte, enligt Adecco, eftersom de är alltför flyktiga och inte stannar i företaget tillräckligt lång 
tidsperiod. Ibland förekommer det dock, om inga andra uppdrag finns att tillgå, att en 
sysslolös konsult hyras ut under en kortare period till ett företag enbart mot att de 
tillhandahåller en efterfrågad utbildning och inte mot betalning. Det vanligaste är emellertid 
att nödvändig utbildning förhandlas in i priset för konsultuthyrningen. Huvudprincipen är 
alltså att utbildning naturligtvis är ett mycket välkommet inslag så länge det inte kostar något. 
Den administrativa personalen erbjuds däremot fortlöpande kurser för att utveckla, samt 
bibehålla en hög kompetensnivå. 
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Utvärdering av de anställda har en mycket stor strategisk betydelse för Adecco, men även för 
deras kunder. Utvärdering tillämpas som ett redskap för ”samvetsgranskning” inom de 
administrativa delarna. Validitet tillgodoses genom att inte ställa ledande frågor och inte 
försöka styra alltför mycket uppifrån utan istället föra en öppen och förtroendeingivande 
dialog. Försök görs även att fastställa var det eventuellt gick fel och vems skuld det var, om 
någons. Det finns dock en insikt om att människan naturligtvis inte är ofelbar och att det är 
något man får vara beredd på. Rent praktiskt används en viss typ av mall vid utvärderings 
tillfällen för att på så sätt underlätta framtida uppföljning och återkoppling. Uppföljning sker 
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alltid efter tre dagar för att tillfredsställa att samtliga parter har förstått den eventuella kritik 
eller beröm de utsatts för.  
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Adecco ser sina anställda som uteslutande Teori Y. Detta innebär att de inte enbart arbetar för 
lönen utan att de även tycker om sin allmänna situation och gör det som krävs för att lyckas i 
sitt arbete. Utöver fast lön har man dock en rad mindre incitament för att skapa ett så 
produktivt klimat som möjligt för de anställda. Varje år delas de s.k. Adecco Awards ut vid en 
central tillställning för medarbetare som utmärkt sig speciellt det senaste året. Det finns också 
s.k. ”Tipsbonus”, i form av en monetär bonus när konsulterna införskaffar konsultuppdrag åt 
Adecco. I övrigt delas biobiljetter, blommor samt andra mindre belöningar ut med jämna 
mellanrum. Företaget premierar även olika former av mjuka belöningar, t.ex. uppmuntran, 
födelsedagshälsningar etc., som inte kostar något men ändå har stor positiv inverkan på 
konsulterna. Gruppincitament eller belöningar på kollektiv nivå förekommer dock inte alls då 
de inte sanktioneras av de fackliga organisationerna i Sverige.  
 
Den administrativa personalen; d.v.s. Kontorschefen samt BA:s, belönas däremot helt och 
hållet på i förväg uppställda mål. Dessa sätts upp på kontorsbasis centralt och innehåller 
lönsamhets-, budget-, omsättnings-, samt brutto- och nettovinstmål. Med hänsyn därtill 
utdelas sedan bonus på hur väl verkligheten överensstämmer med de uppsatta målen en gång i 
månaden.  
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Adecco arbetar mycket med säkerhets- och hälsoaspekter. Med jämna mellanrum bjuds det in 
en stress/konfliktföreläsare för att lösa eventuella problem och konflikter. Interna mätningar 
utförs kontinuerligt och om det visar sig att någon mår dåligt genomförs en 
rehabiliteringsutredning för att se vilka behov som måste tillfredsställas för att uppnå fullgott 
arbetsmiljöansvar. I förebyggande syfte finns också ett friskvårdsbidrag samt 2 timmar i 
veckan betald friskvård som medarbetarna disponerar fritt över, samt fri massagestund varje 
vecka.  
 
Adecco har goda relationer med fackförbund och branschorganisationer. De flesta konsulterna 
är tjänstemän men det finns även en hel del arbetare. I Sverige, till skillnad från de flesta 
andra länder som Adecco verkar i, råder fasta anställningsavtal. Företagen har en teoretisk 
rättighet att köpa loss konsulterna. Det är dock inte så vanligt, trots att Adecco inte tillåts att 
skriva kontrakt, eller införa sanktioner mot de anställda som frivilligt väljer att gå över till det 
företag där de arbetar som konsulter. I praktiken sker alltså kontraktsersättning bara om 
kunden vill behålla goodwill gentemot Adecco. Adecco är dessutom naturligtvis bundna av 
arbetsmarknadsmässiga turordningsregler vilket ställer till en del bekymmer ibland, då den 
konsulten kan tvingas gå om ett annat företag säger upp kontraktet. Allt detta innebär att den 
genomsnittliga anställningstiden i Lund enbart ligger på 11 månader. Detta är dock mycket 
lång tid, enligt dem själva, om man jämför med Adecco Sverige på 8 månader och 
bemanningsbranschen som helhet på 7 månader.  
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Det kritiska momentet inom RBV för ledningen är integreringen av humankapital. Det finns 
dock en rad regler och direktiv som man måste rätta sig efter. Dessa inkluderar självklart 
rådande lagstiftning, men även företagsinterna normer, samt rekommendationer från 
branschorganisationen SPUR.  
 
Adecco i Lund präglas av en starkt tävlingsinriktad kultur. Medarbetarna skall gärna vara 
”optimister och ha ett jävla anamma”. Den gamla kulturen från Olsten lever fortfarande kvar i 
relativt stor utsträckning. Den nya kulturen finns i praktiken bara officiellt på pappret då den 
ännu inte är implementerad till fullo, eftersom detta är en lång och tidsödande process.  
 
Vad beträffar rutiner inom företaget så har den administrativa personalen klara riktlinjer från 
kvalitetssystemet på vad som måste göras och hur detta skall ske. Adecco jobbar utifrån ISO 
9 000:2000. Rutinerna är naturligtvis dock verksamhetsanpassade och styr allt från 
kundprocesser till rekrytering. Personalen i Lund upplever även att det råder ett 
jämviktsförhållande mellan effektivitet och flexibilitet, ”de går så att säga hand i hand”.  
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Adecco är ett bemanningsföretag och har därför som uppgift att finna personer som är 
lämpliga för de arbetsuppgifter och positioner som kunden kräver. Personalrekrytringen sker, 
som tidigare nämnts, antingen genom nyrekrytering, med annonsering och intervjuer, eller 
genom sökning i den databas innehållande befintliga konsulter, som företaget har. Detta 
affärssystem är en komplett databas över de kunder och konsulter som Adecco har, eller har 
haft, någon kontakt med. Kundregistret rymmer all information som Adecco genom 
kontakter, uppdrag och konsulter lyckats samla in om en kund. Exempel på uppgifter som 
finns i kundregistret är:  
 
Organisatoriska: Vad kunden har för organisationsstruktur. Vem som är kontaktperson på 

företaget? Om det finns andra som arbetar eller har arbetat för Adecco på 
företaget.  

 
Kulturella: Vilken sort kläder man använder till vardags. Hur man talar och adresserar 

varandra. Vad som krävs av en medarbetare. Vad som tolereras och vad som 
inte tolereras på företaget. 

 
Dessa uppgifter används för att på ett snabbt sätt få in nya konsulter i kundens organisation 
för att minska den initieringsfas som är vanlig vid anställningar. Konsulten kommer snabbare 
in i den dagliga rutinen vilket både underlättar för kunden, Adecco och konsulten.  
 
Konsultregistret ser liknande ut, fast rymmer information om Adeccos nuvarande och tidigare 
konsulter istället. Detta register omfattar personlig information om konsulten som t.ex. 
utbildning, arbetslivserfarenhet, samt en meritlista. Meritlistan är en förteckning av de 
uppdrag som konsulten gjort hos Adecco, med utvärderingar och betyg, samt vilka lärdomar 
och utbildningar som konsulten erhållit under sina uppdrag. Konsultregistret uppdateras 
kontinuerligt och används dels vid uppdragsmatchning och dels som kunskapsförteckning. 
Skulle någon konsult behöva utöka sin befintliga kunskap för eller under ett uppdrag fungerar 
konsultregistret som ett sätt att matcha det kunskapsbehov som föreligger med den som 
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besitter kunskapen. Ett vanligt sätt att göra detta på är genom att låta den som behöver en viss 
kunskap gå bredvid en konsult som använder sig av kunskapen ute på ett uppdrag.  
 
Ett exempel på detta system är när Adecco skulle tillsätta en konsult på ett byggföretag där 
han skulle ansvara för all logistik. Eftersom företaget krävde att deras logistikchef var 
tvungen att åtminstone kunna tala skaplig engelska var konsulten tvungen att bättra på dessa 
kunskaper. Adecco sökte igenom sitt konsultregister och fann en konsult som för tillfället 
arbetade som sekreterare men tidigare hade arbetat som engelsklärare. Adecco parade ihop de 
två konsulterna och fann därmed en smidig lösning på problemet.  
 
Adecco arrangerar i viss mån formella utbildningar för sina anställda. Dessa utbildningar 
riktar sig främst till innesäljarna och inte konsulterna. Skulle någon konsult vara i akut behov 
av fortbildning, t.ex. en ekonom när det kommer nya skatteregler, så kan Adecco även 
anordna utbildningar för denna. Skulle detta inträffa har Adecco som mål att företaget som 
konsulten arbetar på skall betala så stor del av utbildningen som möjligt. Detta beror på att 
Adecco i Sverige har en genomsnittlig anställningstid på åtta månader för sina konsulter och 
för att det inte sällan faller sig så att konsulten blir fast anställd på det företag som han är 
uthyrd till av Adecco. För Adeccos innesäljare ordnas det kontinuerligt utbildningar för 
Adeccos egen räkning. Dessa kan handla om rekryterings- och intervjumetoder, datorsystem 
och teambuilding.  
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Adecco Lunds strategiska arbete är till största del fokuserat på att implementera de 
målsättningar och inriktningar som koncernen fokuserar på. Lokalt har de genomfört en s.k. 
SWOT-analys för att analysera hur situationen är idag och hur den kan se ut framöver. En 
SWOT är visserligen ett verktyg som fokuserar både på interna och externa faktorer, men det 
är ändå intressant att studera valda delar för att kunna studera och eventuellt översätta till en 
resursbaserad analys. Analysen som Adecco genomfört visade följande:  
 
Styrkor:  

• Informell stämning 
• Bra, lojala, utbildade konsulter 
• Lämplig kompetensmix i ledarfunktionen 
• Ärliga och seriösa 
• Logistik är lokalt det starkaste verksamhetsområdet 
• Rykte som attraktiv arbetsgivare 
• Flexibel organisation 

 
Svagheter: 

• Sämre säljkompetens 
• Brist på fokusering, för många bollar i luften samtidigt 

 
Möjligheter: 

• Utökat säljfokus 
• Ytterligare utnyttja deras ärliga och seriösa anseende 
• Utveckla grundutbildningen av konsulter 
• Utveckla ”face-to face” 
 

Hot: 
• Starka konkurrenter 
• Rekryteringskonsulter under framväxt 
• Att deras mindre kända varumärke leder till problem 
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I kapitlet applicerar vi de relevanta teorier vi redovisat i teorikapitlet på vårt fallföretag 
Adecco. Vi diskuterar även de viktigaste processerna inom verksamheten utifrån de tre 
perspektiv vi använder oss av. 
 
 

&���&���&���&�������(��	�������������
� ��������(��	�������������
� ��������(��	�������������
� ��������(��	�������������
� ��������

-�����������%&��������-�����������%&��������-�����������%&��������-�����������%&������������

Liksom alla organisationer förfogar Adecco över ett antal olika resurser av flerdimensionell 
karaktär. Dessa resurser kan klassificeras som konkreta och abstrakta. För att utreda om vi 
kan tillämpa det Resursbaserade synsättet har vi studerat Adecco och gjort en inventering av 
deras resurser och förmågor för att urskilja om, och i så fall vad, som kan leda till varaktiga 
konkurrensfördelar.  
 
Adecco är världens största bemanningsföretag globalt, vilket kan ge fördelar som inte kan 
studeras på ett lokalt plan, t.ex. genom den globala organisationens rykte och varumärke eller 
samarbete med kundföretag som även kan tas till vara lokalt. Dessa resurser är mycket svåra 
att urskilja och värdera men bör tas i beaktning. 
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De snäva finansiella ramarna gör förhållandena tuffa men inte nödvändigt negativa. 
Naturligtvis är stora finansiella resurser, och därmed möjligheter att investera i kritiska 
moment en styrka, men med rätt strategiska val kan Adecco vara väl så framgångsrika ändå. 
Resurserna för marknadsföring är betydelsefulla när man skall bygga upp ett varumärke och 
bli ett välkänt företag. Ett av Adeccos problem är att de inte har samma välkända namn som 
vissa av sina konkurrenter och samtidigt en mindre marknadsföringsbudget. Adecco får på så 
sätt använda sig av alternativa metoder för att bygga upp sitt varumärke, t.ex. genom 
relationer med både befintliga och potentiella kunder. 
 
De resurser som avsätts till kompetensutveckling är i vanliga fall en om möjligt ännu 
viktigare punkt för kunskapsföretag. Adeccos tillhör dock en kategori företag där 
konventionella kompetensfrågor inte alltid är relevanta, p.g.a. sin stora flexibilitet och höga 
omsättning i arbetsstyrkan. Vid en genomgång av Adeccos finansiella resurser får man skilja 
på inne- och utesäljare. Problemet med att investera pengar i kompetenshöjande åtgärder för 
utesäljare är uppenbara. Detta p.g.a. att hög personalomsättning och få möjligheter att knyta 
personalen hårdare till sig innebär det en alltför stor risk att satsa större summor i utbildning 
av en person man inte vet hur länge han stannar i företaget. Kompetensförhöjande åtgärder får 
istället ske med mindre, lokalt anpassade lösningar. Det finns däremot större resurser för att 
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utveckla innesäljarna, eftersom de tenderar att vara mer stabila och det i ledningsprocessen 
finns större potential att utveckla företaget.  
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Den fysiska resurs som Adecco i Lund förfogar över kan sägas vara deras lokalisering, 
nämligen dess placering mitt i det expansiva, högteknologiska Ideon-området. I och med att 
de återfinns på en plats där det finns goda möjligheter till kundkontakter, kan de snabbt känna 
av behov, erbjuda lösningar, samt upprätta ett kontaktnät som är nödvändigt för ett 
bemanningsföretag. 
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De immateriella system som brukas inom förtaget kan innebära ett stort stöd för de processer 
som företaget styrs av, och därmed för hur verksamheten sköts och utvecklar sig. 
 
Affärssystemet ger även stora möjligheter att snabbt och effektivt lösa kundens behov genom 
att hitta rätt information om befattningen eller liknande positioner. Dessutom kan Adecco 
effektivt hitta de konsulter som har en kompetensbeskrivning som uppfyller kriterierna i 
kundens kravprofil.  
 
Nästan lika viktigt som affärssystemet är kvalitetssystemet. P.g.a. den garanti för kvalitet som 
ett sådant system innebär kan det leda till att kunder attraheras till Adecco, då de vet att den 
levererade tjänsten håller måttet. Det finns även ett formulerat krav att andra ISO-certifierade 
företag skall använda sig utav liknande kvalitetssystem för att behålla certifieringen. Detta är 
naturligtvis en konkurrensfördel gentemot ocertifierade konkurrenter. 
 

��������������������������������������������������������

Adeccos varumärke är betydligt starkare utomlands än det är i Sverige. Lokalt har inte 
företaget samma kända namn. Det gör att företaget får arbeta med andra medel för att 
generera uppdrag från kunder samt för att kunna rekrytera den personal som bäst passar in på 
företagets önskemål. 
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Med tanke på Adeccos karaktär som ett renodlat kunskapsföretag och dess verksamhet inom 
främst personaluthyrning är det naturligt att de mänskliga resurserna blir företagets absolut 
viktigaste resurs.  
 
Utesäljarnas specialistkompetens är nödvändig för att Adecco ska kunna leverera 
konkurrenskraftiga tjänster till sina kunder. Kunderna måste kunna lita på att den arbetskraft 
som Adecco tillhandahåller är värdeskapande för verksamheten. Om utesäljarnas 
arbetsprestation inte lever upp till kundens förväntningar är det synnerligen skadligt för 
Adeccos framtida möjligheter till uppdrag från kunden.    
 
Innemedarbetarna har en mycket viktig funktion i Adecco. Dels sköter de alla administrativa 
frågor och dels ansvarar de för kontorets resultat gentemot koncernen. Vad än viktigare är att 
de fungerar som kontaktpersoner mot både kunderna och alla konsulter. Eftersom det är så 
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viktigt för innemedarbetarna att vårda relationer med kunderna är det av avgörande betydelse 
att de har en personlighet som kan förmedla rätt signaler till kunder. Exempelvis är det under 
kundbesök viktigt med rätt sociala egenskaper för att skapa de informella och seriösa 
relationer de strävar efter. Efter vårt besök hyser vi inget tvivel om att innemedarbetarna är 
kvalificerade att med valda inriktning vårda kundrelationerna. Dessutom är det viktigt att de 
är drivna säljare, som kan bearbeta företag som för tillfället inte är kunder till företaget. 
Adecco medger att detta är en svaghet hos organisationen för närvarande, medarbetarna är 
inte tillräckligt fokuserade på säljprocessen som är viktigt inte minst i ett uppbyggnadsskede 
som kontoret i Lund nu går igenom. Ytterligare en kritisk uppgift för innesäljare är att verka 
som kontaktperson för de konsulter de leder och placerar ut hos kunder. Framförallt 
rekrytering är en mycket viktig process inom företaget vilket innearbetarna måste behärska till 
fullo. 
 
Sammanfattningsvis måste innesäljare vara mycket mångsiktiga och flexibla personer som 
kan hantera alla tänkbara situationer som kan tänkas uppkomma. Medarbetarna kan 
karaktäriseras som problemlösare och entreprenörer vilket krävs för att lösa samtliga 
arbetsuppgifter, samt utmaningen att bygga upp en stark lokal verksamhet. 
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Adeccos kanske största utmaning ligger i att införskaffa rätt resurser och få dem att på bästa 
möjliga sätt ligga till grund för företagets motto: med andra ord att vara det naturliga valet, att 
kunna lösa varje personal- och kompetensproblem en kund står inför. Adeccos verksamhet i 
Lund lever under förutsättningar som gör det svårt att på lång sikt arbeta med sina resurser, 
utan man får istället arbeta med små medel och anpassa sig efter organisationens karaktär. 
Framförallt är det den höga personalomsättningen som gör det svårt att med hjälp av 
konventionella metoder arbeta med personalutveckling.  
 
Vad beträffar de metoder som ett företag kan använda sig utav för att skapa organisatoriska 
förmågor som Prahalad och Hamel föreslår, kan följande konstateras efter en genomgång av 
Adecco.  
 
Rörande koncentrationsmetoden kan inte de aktiviteter som Adecco utför anses utgöra grund 
för skapandet av organisatoriska förmågor. Sociala tillställningar, av den typen som Adecco 
sätter i stånd, kan mycket väl vara ett bra sätt att förbättra motivation och personalens 
personliga egenskaper, men är inte tillräckligt systematiska och organiserade för att utnyttja 
resurserna och utveckla förmågor med dessa som bas.  
 
Däremot kan Adecco anses vara ett bättre exempel på hur organisationer med hjälp av 
ackumulering, kan skapa organisatoriska förmågor. Genom att utnyttja inte bara den lokala 
organisationens resurser utan även de från andra regioner och dotterbolag kan Adecco erbjuda 
en mycket stor kompetensbredd och därmed potentiellt inneha en grund för en större 
problemlösningsförmåga som i sin tur kan karaktäriseras som en organisatorisk förmåga 
 
Även inom komplementering finns exempel på hur Adecco skapar förmågor. Adecco skapar 
en förmåga att sköta hela verksamheter istället för att enbart hyra ut enskilda medarbetare. 
Under de förutsättningar som Adecco verkar, är det ett godkänt exempel på hur resurser kan 
komplementera till en förmåga. 
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Inom konservering av resurser finns det inga bra exempel hos Adecco att peka på. 
Naturligtvis kan det vara av värde att ha bra och relevant information om de befattningar som 
företaget har haft konsulter utplacerade på, utifall samma eller ett liknande uppdrag blir 
aktuellt igen. Det får dock anses alltför svagt för att basera några nya organisatoriska 
förmågor på.  
 
Då Adeccos verksamhet i Lund är under uppbyggnadsstadiet och av sådan karaktär att 
komplicerade resursfrågor inte är aktuella kan det vara svårt att hitta exempel på utveckling 
av resurser till förmågor men inom ackumulering och komplementering kan man se exempel 
som klart följer teorins fotspår.  
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Vi har valt att se de viktigaste aktiviteter som Adecco framhävt som potentiella 
organisatoriska förmågor.  
 

• Kundprocessen 
• Rekrytering 
• Spännvidd 
• Flexibel organisation 
• Entreprenörsanda 
• Problemlösningsförmåga 

 
Dessa aktiviteter kommer vi utvärdera för att utreda på om de kan vara potentiella 
organisatoriska förmågor och testa om de kan vara möjliga källor till strategiska 
konkurrensfördelar. 
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Den absolut viktigaste frågan för att ur ett Resursbaserat synsätt, analysera ett företag och för 
att kunna avgöra hur konkurrensfördelar skapas, är att noga undersöka vilka specifika resurser 
och organisatoriska förmågor som har den karaktär och de egenskaper som krävs för att 
potentiellt ligga till grund för sådana konkurrensfördelar. 
 
För att värdera resurser och förmågor har vi valt att använda ett centralt begrepp inom den 
Resursbaserade strategiteorin, nämligen VRIO-analys. Vi har systematiskt applicerat 
modellen på de resurser och förmågor som vi enligt Adeccos beskrivning av verksamheten 
bedömer som viktiga och relevanta.  
 
Konkreta 
resurser 

   

Finansiella 
resurser 
 

Marknadsföring 
 
 
 
Kompetensutveckling 

Värdefull 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Sällsynt 

Tillräckliga resurser saknas 
för att den skall vara 
värdefull. 
 
Den är värdefull för 
innesäljarna då den ökar 
företaget kunskapsbas.  
 
Inte heller sällsynt om man 
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ser till konkurrenternas 
satsningar. 
 

Fysiska resurser 
 

Lokalisering 
 
 
 
 
 

Värdefull 
 
 
 
Sällsynt 
 
 
Kostsam att 
imitera 

Närhet till kunder genom 
strategisk geografisk 
positionering. 
 
Kontor mitt på Ideon och 
vilket de är ensamma om. 
 
Lätt att imitera genom 
omlokalisering. 
 

Abstrakta 
resurser 

   

Teknologiska 
resurser 
 

Affärssystem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvalitetssystem 

Värdefull  
 
 
 
 
Sällsynt 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Sällsynt 
 
 
 
 
Kostsam att 
imitera 

Kund och konsultregister 
samt stödsystem ger 
värdefull information vid 
beslutssituation 
 
Vi utgår från att 
konkurrenterna har 
liknande system. 
 
Värdefull kvalitetssäkring 
som även är 
kundgenererande. 
 
Är sällsynt eftersom 
Adecco är det enda 
företaget i branschen som 
är certifierande. 
 
Det är möjligt för alla 
konkurrenter att skaffa sig 
en certifiering. 
 

Rykte 
 

Varumärke 
 
 
 
 
 
 
 
Image 
 
 
 
 

Värdefull 
 
 
 
Sällsynt 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
 

Lockar till sig både kunder 
och arbetskraft på 
renommé. 
 
Även konkurrenter har 
starka varumärken, om inte 
ännu starkare. 
 
Värdefullt att potentiella 
och nuvarande kunder har 
en positiv bild av företaget 
med personliga kontakter. 
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Leverantörs- 
Relationer 
 
 
 
 

Sällsynt 
 
 
 
Kostsam att 
imitera 
 
Ändamålsenligt 
organiserad 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Sällsynt 
 

Lättsammare arbetsklimat 
och mindre byråkratisk 
miljö än konkurrenterna.  
 
Svårt att imitera en 
organisationskultur 
 
Medvetenhet i sitt 
framförande och 
tillvaratagande av sin 
image. 
 
Kan ge effektivare tjänster 
om samarbete med 
leverantörer fungerar bra. 
 
Vi antar att även 
konkurrenter har täta 
samarbeten med 
underleverantörer. 
 

Human kapital 
 

Personalens utbildning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalens lojalitet 
 
 
 
 
 
Personalens sociala 
kompetens 
 
 
Flexibilitet 

Värdefull 
 
 
 
Sällsynt  
 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Värdefull 
 
 

Hyr kontinuerligt in rätt 
kompetens till olika 
uppdrag. 
 
Konkurrenterna är 
organiserade på liknande 
sätt och använder sig av 
samma rekryteringsbas. 
 
Lite bättre än 
branschgenomsnittet men 
inte tillräckligt värdefull för 
att utgöra en 
konkurrensfördel. 
 
Inte tillräckligt för att vara 
en konkurrensfördel. 
 
 
Personalen är mångsidig 
och flexibel, men det är inte 
tillräckligt för att vara en 
konkurrensfördel. 
 

Förmågor    
 Kundprocessen 

 
 
 

Värdefull 
 
 
 

Adeccos täta kontakter med 
kunder viktigt då uppdrag 
skall fördelas. 
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Rekrytering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spännvidd 
 
 
 
 
 
Flexibel organisation 
 
 
 
Entreprenörsanda 
 
 
 
Problemlösningsförmåga 
 
 

Sällsynt 
 
 
Kostsam att 
imitera 
 
Ändamålsenligt 
organiserad 
 
 
Värdefull 
 
 
 
 
Sällsynt 
 
 
 
 
Kostsam att 
imitera 
 
Ändamålsenligt 
organiserad 
 
Värdefull 
 
 
Sällsynt 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Värdefull 
 
 
 
Värdefull 
 
 
Sällsynt 

Personliga och goda 
kontakter med kunderna. 
 
Svårt att imitera mänskliga 
relationer. 
 
Relationstänkandet 
genomsyrar hela 
organisationen. 
 
Garanterar rätt kompetens 
och rätt personliga 
egenskaper hos 
personalstyrkan. 
 
Standardiserad 
rekryteringsprocess och stor 
erfarenhet leder till 
professionell rekrytering. 
 
Tyst kunskap är svår att 
imitera. 
 
Förmågan är tätt knuten till 
kärnverksamhet 
 
Kan alltid erbjuda lösningar 
på kunders problem. 
 
Också konkurrenter har 
liknande bredd. 
 
Nödvändigt för företaget 
men inte grund för 
konkurrensfördelar. 
 
Viktigt för företaget men 
inte grund för 
konkurrensfördelar. 
 
Spär på gott rykte och 
genererar uppdrag.  
 
Inte tillräckligt sällsynt för 
att generera 
konkurrensfördel. 

 

Figur 10: VRIO-analys. 
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Utifrån den analys av resurser och förmågor vi gjort med VRIO-ramverket kan vi konstatera 
att tre faktorer har uppfyllt de fyra kriterier som verktyget ställer upp, nämligen image, 
kundprocessen, och rekrytering.  
Den enda rena resurs som enligt en VRIO-undersökning är en potentiell källa till strategiska 
konkurrensfördelar är företagets image. Med image menar vi dess anseende och rykte hos 
näringslivet i Lund med omnejd. Framförallt är den viktig för att potentiella kunder skall se 
Adecco som det naturliga valet när de står inför personalproblem. Vi anser att den goda 
renommé som företaget förfogar över kan stå ut från övriga bemanningsföretag och ge 
Adecco en konkurrensfördel gentemot dessa. Framförallt är det Adeccos profilering med 
informell karaktär och personlighet vi ser som positivt och som är attraktivt för företag som 
kan tänkas anlita dem. Adeccos image grundar sig både på det arbete som innesäljare och 
konsulter lägger ner. Först och främst är det viktigt att Adeccos konsulter gör ett bra och 
gediget intryck när de är ute på uppdrag hos en kund. Kunder som får positiva erfarenheter av 
de inhyrda konsulterna får också ett gott intryck av Adecco som organisation. Vidare tror vi 
att det är minst lika viktigt med det goda bemötande som kunder får av Adeccos organisation 
vid kontakter med innesäljarna för att skapa ett gott anseende. Av det mycket goda bemötande 
vi fick vid våra besök hos Adecco har vi fått ett intryck av att Adeccos personal kan leva upp 
till det som krävs för att vårda sitt redan goda anseende.  
 
Tätt knutet till Adeccos image och anseende är den förmåga vi valt att kalla kundprocessen, 
vilken är den första av de organisatoriska förmågor som fyller kriterierna är för skapandet av 
konkurrensfördelar. Med kundprocessen menar vi alla de aktiviteter som sker i kontakterna 
med en kund och de åtgärder som görs för att vårda kundrelationerna. Viktiga beståndsdelar 
är de regelbundna kundbesök som görs av Adeccos innesäljare för att stämma av deras behov 
och hur Adecco ytterligare kan effektivisera arbetet med den specifika kunden. Nästa viktiga 
del är medarbetarnas personliga kontakter med kunden vilket vi tror är viktigt i näringslivet 
generellt och för Adecco i synnerhet. Detta eftersom Adecco verkar i en oerhört komplex och 
snabbt föränderlig omvärld, vilket kräver extra mycket av medarbetarnas arbete med att skapa 
värdefulla kontakter. Totalt sett är det kritiskt för Adecco att de har nöjda kunder och ett 
tecken som kan verifiera detta är att Adecco har relativt långa bokningar jämfört med 
konkurrenterna.  
 
Den sista källa till konkurrensfördelar är enligt vår analys den rekryteringsprocess som 
företaget förfogar över. Kombinationen av en systematisk och organiserad process samt 
erfaren personal gör Adecco kompetent att rekrytera rätt personer till sina uppdrag. Att inte 
enbart se till formella kunskaper utan att även leta efter rätt personliga egenskaper ser vi som 
en klar styrka, speciellt med tanke på Adeccos framtoning om informella affärsrelationer. 
Därför tror vi Adecco har ett bra koncept där man rekryterar genomtänkt och strukturerat efter 
organisationens helhetssyn. Rekrytering i den mening vi menar här skall inte förväxlas med 
affärsområdet rekrytering där Adeccokoncernen utför externa rekryteringar åt kunder.    
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Vad vi kan se som en gemensam faktor från de tre möjliga källorna till strategiska 
konkurrensfördelar är att de alla främst är en produkt av det arbete som innemedarbetarna gör 
inom organisationen. Adeccos image påverkas naturligtvis också mycket av att konsulterna 
gör ett bra jobb, vilket ger nöjda kunder vilket i sin tur ger ett bra anseende. Däremot är vi 
tveksamma till det delen kan utgöra grund till konkurrensfördelar för Adecco. Vi tror att 
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kompetenta konsulter som gör en bra insats på varje uppdrag är en nödvändighet för Adeccos 
verksamhet och en kritisk resurs för att överhuvudtaget kunna verka inom personaluthyrning. 
Däremot tror vi inte att det kan ligga till grund för att skapa överavkastning gentemot övriga 
inom branschen, utan då får man fokusera på andra områden.  
 
De faktorer som vi anser vara de som kan vara bakgrunden till Adeccos konkurrensfördelar är 
främst organisationen kring kundkontakter, rekrytering och skapandet av företagskultur. Vi 
tror att det finns en möjlighet att konkurrensfördelar i Adeccos fall främst skapas från 
innesäljarnas arbete; deras sätt att skapa personliga relationer, bygga upp ett gott anseende, ge 
ett seriöst och professionellt intryck, samt förmågan att lösa problem och tillhandahålla 
kunden snabba, kompetenta och flexibla personallösningar för kunden. Vidare är det viktigt 
att inse att mycket av inneorganisationens kunskap ligger hos de individuella medarbetarna 
och framförallt i kombination med systematiska arbetsmetoder, t.ex. med hjälp av 
affärssystemet och efter uppsatta kvalitetskrav. Vi är dock medvetna om hur bräcklig 
konkurrensfördelen baserad på innesäljarna är, eftersom den vilar på ett fåtal nyckelpersoner. 
 
En möjlig om än lite långsökt analogi är att jämföra Adeccos verksamhet med en 
investeringsrådgivare. Den finansielle rådgivaren arbetar med en aktieportfölj och där är det 
investerares kunskaper och förmåga att hantera aktierna, d.v.s. resurserna som avgör hur 
framgångsrikt arbetet blir. Innemedarbetarna arbetar istället med en konsultportfölj, där det 
gäller att utnyttja sina resurser, d.v.s. på bästa sätt få avsättning för konsulten. 
Sammanfattningsvis kan man hävda att det är kunskapen att använda resurserna på bästa sätt, 
inte själva resurserna, som leder till konkurrensfördelar och överavkastning.  
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Den absolut största svagheten med HRM och SHRM får sägas vara att forskningen är så 
individbaserad och därmed inte alltid speglar verkligheten. Det finns en klar problematik med 
att försöka koppla hur individuell kompetens kan omvandlas till organisatorisk förmåga. Detta 
är med andra ord tvärtom i förhållande till RBV. Å andra sidan besitter HRM och SHRM en 
styrka, eftersom teorier om hur individen agerar och uppför sig i en organisation svårligen kan 
exkluderas om vi vill begripa samtliga aspekter av kompetens. Denna kompetens är ju alltid 
på något sätt förkroppsligad i individen och därmed oskiljaktig från densamme. 
 
Vidare utmärks mycket av forskningen inom SHRM genom sin oerhört praktiska karaktär 
p.g.a. att de ständigt handlar om verkliga problem. Där teoretiska problem väl förekommer är 
kopplingen till allmän strategiteori svaga. Ett annat problem är även att den är alltför 
funktionsinriktad, och då på de olika funktionerna en åt gången. (rekrytering, utvärdering, 
belöning, och utveckling) 
 
När vi ser på Adecco står det tämligen klart att rekrytering är den absolut viktigaste faktorn 
utifrån ett SHRM-perspektiv när det gäller att förstå uppkomsten av strategiskt viktig 
kompetens. Enbart rekrytering kan dock inte förklara tillblivelsen av slik kompetens, även om 
den utgör en av de mest betydelsefulla utgångspunkterna. Även belöningssystemen tror vi 
spelar stor roll. Genom diverse mjuka belöningar tillåts individen i Adecco påverka sitt eget 
öde. Detta tar sig till uttryck i att konsulterna sätter upp sina egna mål i samverkan med den 
administrativa personalen, vilket ger en känsla av delaktighet. Hårda monetära belöningar, 
t.ex. lön, är fortfarande viktiga. Inre belöningar, som ett erkännande av goda prestationer från 
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chefen, är annars ett bra motivationshöjande komplement till yttre belöning. Delaktighet kan 
således ses som en viktig inneboende aspekt av ett väl fungerande belöningssystem. Tyvärr så 
medgiver man att det råder en viss godtycklighet vad beträffar belöningar, men detta är nog 
dessvärre ofrånkomligt. 
 
Adeccos rekryteringsfilosofi får sägas matcha strategin väldigt väl i Sverige. Detta är dock 
inte fallet i andra länder som uppvisar betydligt mindre långsiktighet från ledningen och större 
tonvikt vid kortsiktig lönsamhet. Förvisso präglas den lokala rekryteringen av en del direktiv 
uppifrån, men på det stora hela lämnas utrymme för personlig bedömning på grundval av 
erfarenhet och personlig fingertoppskänsla.  
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Det finns en viss risk att intressekonflikten mellan arbetsgivare och arbetssökande som 
tidigare beskrivits under teoriavsnittet påverkar företaget som helhet negativt. På grund av 
utelämnande av avgörande information under rekryteringsprocessen kan det tyvärr leda till att 
fel person anställs och därmed på lång sikt att Adecco sitter inne med ”fel” kompetens. Det 
finns även en fara att om man inte kontinuerligt utvärderar sin rekrytering eller den process 
som den utförs genom, alternativt gör detta på fel sätt, så kan det leda till problem. Vi kan 
också säga att Adeccos filosofi, att alltid i första hand internrekrytera konsulter, kan leda till 
att man tappar fokus i vissa avseenden, och inte får in något nytt blod i organisationen.  
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Adeccos utvärdering av sina anställda uppfyller väl de teoretiska krav som ställs. Tyvärr så är 
vi inte helt insatta exakt i hur det fungerar i praktiken förutom att det sker fortlöpande och att 
de anställda erhåller någon form av återkoppling för att poängtera bra och dåligt beteende. Ett 
tänkbart problem är om utvärderingsmallen görs centralt och inte tar hänsyn till de specifika 
lokala förutsättningar som råder exempelvis kultur, normer, och värderingar. Om så vore 
fallet, skulle det kunna leda till att man undertrycker ett kulturellt betingat beteende och 
premierar ett kulturellt tabu.  
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Enligt vad vi har erfarit bryr Adecco sig verkligen om sin personal och premierar s.k. mjuka 
belöningar, vilket får anses som fundamentalt viktigt i dagens samhällsklimat där individen 
ständigt behöver uppmuntran för att orka med att arbeta i det höga tempo som krävs. Ett bevis 
på att så är fallet är att de har betydligt längre genomsnittligt anställningstid än sina 
konkurrenter och branschgenomsnittet. 
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Problemet med att inte erbjuda sina konsulter någon vidareutbildning är att man riskerar att 
bli fast med för många konsulter med fel kompetensområde när trenden på marknaden vänder, 
vilket den gör med jämna mellanrum. Det är i och för sig förståeligt med tanke på den höga 
personalomsättningen, men ändå värt att beakta eftersom arbetsmarknadsreglerna ser ut som 
de gör. 
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På detta område är det osäkert om Adecco tillämpar ett SHRM-tänkande eller ej. Den interna 
strukturen håller t.ex. på att förändras i Lund för att bättre kunna ta hand om personalen 
lokalt. Det pågår även åtgärder för att förbättra effektiviteten på det administrativa området. 
Däremot har man tagit steget bort från SHRM genom att istället för att sammanfoga HR-
processerna med strategin, lokalt frångått företagsstrategin med att ständigt göra nybesök, och 
som alternativ arbetat med att bibehålla och vårda de kunder som redan finns. Det är helt 
enkelt så att Adecco i Lund är så pass små, att så länge man levererar resultat, får man 
gladeligen utarbeta en fungerande strategi på lokal nivå.  
 
Trots att SHRM är en oerhört komplicerat och tidsödande process och svår att genomföra tror 
vi att det skulle leda till finansiella fördelar genom en mer progressiv, strategisk och effektiv 
användning av HR inom en modern organisation. 
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Att analysera hur Adecco utvecklar och tillämpar kunskap i sin organisation är viktigt för att 
få en mera heltäckande bild av det Resursbaserade synsättet. I enlighet med RBV menar det 
kunskapsbaserade synsättet att ett företag skapar värde genom att skapa och utveckla sina 
interna resurser och förmågor, i detta fall kunskapstillgångar. Genom att se på vad Adecco gör 
för att ta tillvara på och utnyttja den kunskap som företaget kommer i kontakt med hoppas vi 
kunna komplettera det Resursbaserade synsättets avdelning om organisatoriskt lärande.   
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På Adecco är kunskap ett väldigt omfattande begrepp. Kundernas efterfrågan på utbildningar 
och kunskap är väsentligt skild från fall till fall. Konsulterna måste således inneha vitt skild 
specialkompetens, vilket ger en bred organisatorisk kunskapsbas. Denna kunskap är värdefull 
för Adecco eftersom konsulten använder sin individuella specialistkunskap till att skapa värde 
för Adecco genom antal betalda konsulttimmar. Trots att denna sorts uttalade kunskap är 
värdeskapande är det inte nödvändigt, eller önskvärt, för Adecco att hantera konsulternas 
individuella kunskap. Att försöka överföra den kunskap som konsulterna besitter till 
organisationen skulle inte bara vara väldigt arbetsamt utan även närapå meningslöst. Det 
skulle med stor sannolikhet inte gå att lära upp konsulterna på de kunskapsområden som en 
anställning kräver oavsett kvantitet och kvalitet på den organisatoriska kunskapen. Vad som 
däremot är viktigt är att dra lärdom av det som konsulten lär sig och upplever ute på sina 
uppdrag. Denna tysta sorts kunskap går inte att förvärva på annat sätt än genom praktiskt 
utförande, det vill säga genom att arbeta på ett företag, och är viktig om man kommer som ny 
till ett företag och bara skall stanna några veckor eller månader.  
 
I Adeccos fall finns ingen gemensam kunskapsnämnare, alltså en kunskap som alla i 
organisationen besitter, vilket är vanligt på många andra företag. Anledningen till detta är att 
det inte krävs någon specifik kunskap för att arbeta på Adecco eftersom konsulten rekryteras 
och i realiteten hyrs ut efter kundernas krav och preferenser. Detta medför att den egentliga 
kunskapen som är viktig för Adecco är förmågan att upptäcka, utvärdera och hantera personer 
med den kunskap som kunden kräver det vill säga rekryteringsprocessen. Det är även viktigt 
med god kommunikation mot kunder och konsulter, att kunna förstå kunders behov (uttalade 
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och latenta) samt att kunna förutse kunders och branschers behov av arbetskraft. Detta är tysta 
kunskaper som i stort sätt bara är relevanta för innesäljarna och inte de enskilda konsulterna. 
Genom att anställa innesäljare med rätt förkunskap, samt genom att ge dem de stödprocesser 
som krävs så kan Adecco säkerställa att även konsulterna kommer att få arbeten som de 
tycker om och är uppskattade på . 
 

-�����-�����-�����-�������������
���������������
���������������
���������������
���������������

Som beskrivits i teorikapitlet är en annan viktig del av kunskapshantering att förstå genom 
vilka processer kunskap utvecklas och tillämpas. Teorin menar att kunskap kan hanteras i 
organisationen genom två övergripande processer, kunskapsapplicering och kunskapsalstring. 
Genom att även relatera dessa processer till hur de genererar värde för företaget kan vi isolera 
de processer för kunskapshantering som är viktigast för Adecco ur en marknadsfokuserad vy. 
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Kunskapsalstring handlar om genom vilka processer som företaget för in ny kunskap i 
organisationen. Adecco bedriver ingen uttalad forskning vilket är ett sätt att föra in ny 
kunskap till företaget. De kunskaper som genereras genom konsulternas återkoppling 
angående relationer och realitet på sina arbetsplatser kan dock ses som en viktig källa till 
internt genererad kunskap. Dessa är värdeskapande eftersom de minskar tiden på den 
initieringsfas som en nyanställd ofta genomgår. Därmed kommer konsulten snabbare in i 
organisationen och blir därför mer effektiv.  
 
Det huvudsakliga sättet som Adecco använder sig av för att föra in ny kunskap till 
organisationen är dock genom rekrytering. Trots att Adecco inte innesluter konsulternas 
specialkompetens i organisationen är identifikationen och distributionen av den fortfarande 
deras mest värdefulla kunskapsprocess. Återkopplingen på denna process kommer i form av 
hur väl konsulter passar in på sina uppdrag samt hur relevant deras kunskaper och 
utbildningar är för deras arbetsmoment. Även i formen av rekrytering av innesäljare är detta 
Adeccos viktigaste kunskapsprocess för att skapa möjligheter för gynnsam utveckling. 
Innesäljarna på Adecco har väldigt skild bakgrund och därmed perceptionsförmåga då en är 
personalvetare, en statsvetare, och den sista före detta militär. Detta lägger en bra grund för en 
mångsidig utvärdering och måste ses som en viktig tillgång för företaget. Innesäljarna på 
Adecco får utbildning på en rad olika områden för att öka sina kunskaper om rekrytering och 
urvalsprocesser vilket är ytterligare ett sätt att föra in kunskap i organisationen. Även detta är 
värdeskapande eftersom det hjälper innesäljarna att finna rätt konsulter och därmed generera 
kundvärde vilket även skapar värde för Adecco. 
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Kunskapsapplicering handlar om hur företaget arbetar med att tillämpa sitt befintliga 
kunskapskapital inom organisationen. Att integrera olika individers kunskaper till en större 
helhet är ett sätt att applicera kunskap som inte är särskilt utvecklat på Adecco. På nationell 
nivå används denna sorts kunskapsapplicering genom projektgrupper som syftar till att 
komplettera de lokala organisationernas arbetsområden i form av bl.a. outsourcing och career 
service. Denna process är inte särskilt värdeskapande för Adecco i Lund dels eftersom den 
inte tillämpas ofta och dels då intäkterna av sådan verksamhet ofta går till det arrangerande 
kontoret.  
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Genom att skapa processer för att sprida kunskap i organisationen, kan ett företag i många fall 
dra kunskapsorienterade synergieffekter genom att processerna stimulerar och underlättar 
spontan problemlösning. Adecco har inte direkt något system som konsulterna kan använda 
sig av för att söka svar på problem, dock fungerar deras affärssystem som en förteckning av 
var kunskapen finns i organisationen. För innesäljarna finns väl utvecklade stöd för 
kunskapsspridning på nationell nivå, men inte på lokal nivå. En annan aspekt av de 
kunskapsspridande processerna är tillgången till mötesplatser för individerna i företaget. 
Eftersom konsulterna arbetar på så många olika arbetsplatser är detta inte lätt att synkronisera. 
Adecco anordnar dock pubkvällar en gång i veckan och arrangerar även jippo som t.ex. 
brännbollsturneringar och julfester. Detta är en värdeskapande process för Adecco, eftersom 
den ger ett stöd till innesäljarna för att underlätta deras arbete. Kunskapsspridande processer 
hos Adecco är exempelvis utvärderingsverktyg och personlighetstest som innesäljarna kan 
använda sig utav i rekryteringsprocessen.  
 
En annan variant av applicerande kunskapsprocesser är kunskapskopiering.  Detta är ett sätt 
att föra över tyst kunskap mellan individer i organisationen som används i viss mån på 
Adecco. Det finns exempel på hur konsulter har kunnat få kontakt med andra Adecco 
konsulter, som fungerat som lärare ute på företag, men detta är troligen inte en av de mer 
värdeskapande processerna inom Adecco.  
 
Att lagra kunskap är en process som syftar till att skapa stöd för att bevara den kunskap som 
organisationen skapar och kommer i kontakt med. På Adecco gestaltas detta av deras 
affärssystem som tidigare beskrivits i empiriavsnittet. Affärssystemet är uppbyggt av ett 
konsultregister som syftar till att hålla reda på konsulternas individuella prestation, kunskap 
och meriter. Detta används vid kunskapsmatchning, uppdragstillsättning och utvärdering och 
är värdeskapande för Adecco eftersom den är ett viktigt stöd för att få ”rätt man till rätt plats”. 
Den andra delen av affärssystemet är kundregistret, vilket innehåller organisatorisk och 
kulturell information om nya och gamla kunder. Detta används som ett stöd för att kunna 
förutse kundens behov av arbetskraft, samt för att underlätta för konsulter som skall börja 
arbeta hos kunden. Detta register är värdeskapande eftersom det dels ger en föraning om 
framtida rekryteringsbehov dels eftersom det hjälper konsulterna att vara effektiva på sina 
uppdrag. Sammanlagt kan man säga att affärssystemet är en mycket viktig del av Adeccos 
organisation eftersom det både är starkt knutet till deras kärnverksamhet och rekryteringen, 
samt därför att det är värdeskapande för Adecco alla processer. 
 
Något uttalad mätning av kunskap, det vill säga artikulering av kunskap till mätetal, utförs 
inte i Adeccos organisation. Ett möjligt undantag skulle kunna vara den meritlista som varje 
konsult har i affärssystemet, men den följer inte direkt kraven på mätbarhet och trendvisning. 
Inte heller den sista kunskapsprocessen som handlar om kunskapsidentifiering används i 
någon stor utsträckning. Processen syftar till att organisationen aktivt arbetar för att identifiera 
kunskap internt i organisationen, genom t.ex. utvärderingar konsulter emellan, vilket inte 
utförs på Adecco. En gren av denna process skulle kunna sägas vara identifikation av 
kunskaper och kompetenser hos arbetssökande, men det är nog snarare en form av 
kunskapsskapande än kunskapsapplicerande. Ingen av dessa två processer är således särskilt 
värdeskapande för Adecco i dess nuvarande form. 
 
Av dessa processer kan vi identifiera två som är viktigare för Adecco än de andra. Dessa är 
kunskapsförvärv genom rekrytering samt kunskapslagring i form av företagets affärssystem. 
Grunden till att dessa två identifierats är deras knytning till organisationens kärnverksamhet 
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samt deras bidrag till företagets värdeskapande. Detta innebär att Adeccos viktigaste 
processer för kunskapshantering är deras rekryteringsprocess samt deras process att lagra 
kunskap genom sitt affärssystem.  
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Genom att skapa sig en förståelse för hur olika sorters kunskap omformas och överförs mellan 
tyst och uttalad karaktär, kan ett företag skaffa sig en förståelse för kunskapens natur och 
därmed även vilka stödprocesser som är lämpliga vid hanteringen. Vi kommer att gå igenom 
de viktigaste kunskapsomformningar som förekommer på Adecco och koppla dem till de 
stödprocesser som finns tillgängliga för dem.  
 
Den första sortens omvandling är den som sker när en konsult lär upp en annan i en kunskap 
som han besitter om organisation eller ett arbete. Denna omvandling kallas för socialisering 
och innebär att den första konsulten praktiskt lär ut sin tysta kunskap till den andra som utökar 
sin egen tysta kunskapsbas. Vi har inte funnit att det förkommer några stödprocesser för 
denna sorts kunskapsomvandling, förutom att båda konsulterna får lön under själva processen.  
 
En annan sorts kunskapsomvandling är den som sker då Adecco som organisation samlar 
information och sina kunder genom sina konsulter. Den stödprocess som används för denna 
sortens omvandling är Adeccos affärssystem. Omvandlingen sker genom att konsulterna går 
in i affärssystemet genom ett webbaserat gränssnitt och skriver in det han finner vara viktigt 
att känna till om att arbeta på den arbetsplats som han arbetar på. Omvandlingen kategoriseras 
som artikulering, det vill säga omvandling av tyst kunskap till uttalad kunskap. Det som 
konsulten har lagt in i affärssystemet kommer att kunna läsas och användas av alla inom 
företaget även efter det att konsulten lämnat sitt arbete. Stödprocessen är bra i sig själv men 
inmatningen sker i fritext, vilket skulle innebära en brist på standard. Olika konsulter kan 
finna olika saker viktiga om sin arbetsplats och därmed kan både kvalitén och kvantiteten på 
kundinformationen vara mycket varierande.  
 
Den sista kunskapsomvandlingen på Adecco som vi tänker ta upp är den som ligger till grund 
för rekryteringsprocessen. Genom att Adecco tillhandahåller stödprocesser som information, 
arbetsmallar och utbildning lär sig innesäljarna att hitta personer som kommer att passa i 
kundens organisation. Detta är en kunskapsomvandling som kallas internalisering och innebär 
att uttalad kunskap i form av t.ex. manualer omvandlas till tyst kunskap och praktiskt 
handlande. Adeccos innesäljare omvandlar den kunskap som de kommer i kontakt med 
genom utbildningar till att effektivisera och precisera företagets rekryteringsprocess.  
 
De två sista kunskapsomvandlingarna är de som är viktigast för Adecco om vi ser till den 
bakomliggande kunskapens tendens att skapa värde för företaget. En sak som är gemensam 
för dessa två är att de är omvandlingar mellan tyst kunskap och uttalad kunskap. Den andra 
saken som är gemensam är att det är just dessa två kunskaper som vi identifierat som de mest 
värdeskapande för Adecco ur en kunskapshanteringssynpunkt under diskussionen angående 
kunskapsprocesser ovan. Det visar sig alltså att omvandlingen mellan tyst och uttalad kunskap 
är den som är mest värdeskapande för Adecco som företag.   
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I kapitlet redovisar vi det vi vill framhäva som de viktigaste lärdomar vi har dragit av 
undersökningen. Vi diskuterar även och värderar de resultat vi kommit fram till. 
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Vi har genom vår analys av Adecco med ett Resursbaserat synsätt kommit fram till att de 
förfogar över tre resurser och förmågor som kan ligga till grund för varaktiga 
konkurrensfördelar. Dessa tre är företagets image, kundprocess och rekryteringsprocess. De 
tre är nära knutna till varandra. De fokuserar alla på goda och personliga relationer mellan 
Adecco och företagets kunder respektive anställda. Vidare har de som gemensam nämnare att 
de i hög utsträckning påverkas av innesäljarnas arbete. Vi drar därför slutsatsen att 
innesäljarna är den bas som Adecco kan använda för att skapa varaktiga konkurrensfördelar 
som i sig leder till lönsamhet.  Det är framförallt kombinationen av innesäljarnas personliga 
egenskaper och det strukturerade arbetssätt som Adecco använder sig av som är kritiska för 
verksamheten. 
 
Ovannämnda är väl överensstämmande med de slutsatser som vi dragit från det 
Kunskapsbaserade synsättet. Enligt detta är Adeccos viktigaste värdeskapande 
kunskapshanteringsprocesser rekryteringsprocessen och deras affärssystem. Både det 
Kunskapsbaserade och det Resursbaserade synsättet identifierar rekryteringsprocessen som en 
konkurrensfördel. Enligt det Kunskapsbaserade synsättet är affärssystemet en viktig 
konkurrensfördel, vilket det Resursbaserade avfärdar p.g.a. att detta inte är sällsynt. Resurser 
som image och kundprocessen hanteras inte av det kunskapsbaserade synsättet vilket kan 
tyckas vara en svaghet.  
 
Likaså sett från ett strategiskt HRM-perspektiv är rekrytering den absolut viktigaste frågan för 
att förklara uppkomsten av strategiskt viktig kompetens. Resultatet korrelerar med 
slutsatserna från både det Resursbaserade synsättet och det Kunskapsbaserade synsättet om 
rekryteringsprocessens centrala position. Utöver detta har vi från HRM-perspektivet även 
dragit slutsatsen att mjuka belöningar är viktiga för organisationen.  
 
Vi har även försökt att ur ett Resursbaserat synsätt förklara hur man kan arbeta med 
organisationens resurser för att skapa organisatoriska förmågor. De metoder som Prahalad och 
Hamel ger som exempel har vi också försökt att applicera på verksamheten som Adecco 
bedriver. De resultat som denna genomgång givit är dock relativt begränsade och har mindre 
värde som förklaring för skapandet av förmågor utifrån resurser.  
 
Fallstudie som metod får till sist sägas vara ett bra val för att den gav tillräckligt fokus och var 
i praktiken den enda metod som hade givit oss det djup som undersökningen krävde. 
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I vår analys har vi fått en mer djupgående uppfattning om t.ex. rekryteringsprocessen genom 
HRM och det Kunskapsbaserade synsättet än genom det Resursbaserade synsättet. Detta kan 
innebära att RBV är bra som övergripande instrument till att förstå var företaget skapar 
konkurrensfördelar. Vill man däremot undersöka något närmare krävs andra analysinstrument 
som t.ex. HRM och det Kunskapsbaserade synsättet. Då Adecco är ett utpräglat 
kunskapsföretag passar dessa båda synsätt för att grundligt analysera Adeccos viktigaste 
resurser och förmågor, nämligen dess personal och deras kunskaper och kompetenser. 
Sammantaget får man en mycket mer komplett bild av Adecco genom att kombinera RBV:s 
översiktliga slutsatser tillsammans med de mer fullständiga resultat som HRM och det 
Kunskapsbaserade synsättet ger.  
 
De olika synsätten ger viss samstämmighet i sina resultat även om de på några punkter skiljer 
sig åt. De tre synsätten identifierar samtliga rekrytering som en av de viktigaste aktiviteterna 
för Adecco. Dessutom är alla framkomna resultat till största del en produkt av den 
administrativa verksamheten medan mindre vikt läggs vid utesäljarnas yrkesutövning. 
Exempel på skillnader är att det Kunskapsbaserade synsättet visar på affärssystemets 
betydelse för verksamheten vilket RBV avfärdar p.g.a. att liknande system inte är sällsynta. 
Detta behöver inte innebära att RBV är otillräckligt som analysverktyg eftersom synsätten 
fokuserar på olika mål. Det Resursbaserade synsättet syftar till att utkristallisera komparativa 
konkurrensfördelar medan den diskussion vi fört om det Kunskapsbaserad synsättet försöker 
koppla olika kunskapshanteringsprocesser till hur företaget skapar värde. På motsvarande sätt 
visar HRM på betydelsen av mjuka belöningar till personalen, en fråga som ligger på en 
djupare nivå än vad RBV når.  
 
Slutligen kan vi poängtera att det Resursbaserade synsättet inte ensamt kan ge en helhetsbild 
av Adecco, utan en kombination av RBV, HRM och det Kunskapsbaserade synsättet är ett 
mycket mer kraftfullt verktyg för att förstå hur ett kunskapsintensivt företag skapar 
konkurrensfördelar på en marknad. RBV är kapabelt att identifiera resurser och förmågor som 
kan ligga till grund för dessa konkurrensfördelar, men för att kunna förstå och hantera dessa 
resurser och förmågor krävs kompletterande verktyg. 
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Som svar på frågan om ett Resursbaserat synsätt är ett bra verktyg för ett bemanningsföretag 
har vi funnit att detta stämmer till viss del. En fokusering på interna faktorer ger utökade 
insikter om hur dessa påverkar organisationen och hur man bäst bör styra mot önskad 
riktning. Vi anser oss ha fått en tämligen rättvisande bild över hur ett företag skapar 
konkurrensfördelar, vilket innebär att RBV trots allt uppvisar viss egennytta. Vi tycker även 
att vi har fått svar på hur kritiska resurser skapas, vidareutvecklas, och skyddas och hur de 
genererar överavkastning åt företaget. Genom fallstudien har det definitivt blivit lättare att se 
hur väl de enskilda resurserna och förmågorna inom organisationen utnyttjas och interagerar 
genom fallstudien. Teorin påstår vidare att RBV inte kan appliceras på för små företag därför 
att deras kunder har alltför stor förhandlingsstyrka. Detta har vi dock inte märkt något av, 
kanske delvis p.g.a. att fallföretaget har en flexibel organisation. 
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Vi har dock haft svårt att få grepp om vad som kan kallas en värdefull resurs enligt RBV. 
Enligt Barneys definition är en värdefull resurs en sådan som tillåter organisationen att svara 
på möjligheter och hot i omgivningen. Detta anser vi vara ett vagt begrepp och vi har inte 
kunnat hitta några kriterier eller något ramverk för denna bedömning, och därmed haft vissa 
svårigheter att avgöra vad som kan kallas en värdefull resurs eller förmåga. En annan svaghet 
vi har uppfattat är att det inte finns några riktlinjer för att analysera hur resurser och förmågor 
interagerar och hur en kombination av dessa kan skapa konkurrensfördelar  
 
Vi anser även att RBV svarar på om en resurs eller förmåga är värdefullt, men inte hur eller 
på vilket sätt. Vidare ger RBV ingen vägledning om hur man arbetar med sina resurser, men 
däremot kan det förklara vad som gör ett företag framgångsrikt i efterhand. Det innebär att 
RBV är bra i teorin, som ett analysverktyg, men inte är fullt lika tillämpbart i praktiken. 
Synsättet kan inte bidra med någon djupare vägledning för företagsledare i deras dagliga 
verksamhet, vilket även leder till frågan om en management teori som inte är anpassad till att 
användas i praktiken verkligen är bra. 
 
Slutligen kan det nämnas att relevansen för det Resursbaserade synsättet kan vara mindre på 
den svenska marknaden jämfört med den amerikanska, där det inte gäller samma regler för 
anställningsförhållanden. Det överrensstämmer därmed med den kritik som framkommit mot 
det Resursbaserade synsättet som vi redovisat i teoriavsnittet. Vidare kan man också 
framhålla att definitionen av värdefulla resurser som görs i VRIO medför att trots Adeccos 
stora beroende av sina kunders beteende så kan en applicering av det Resursbaserade synsättet 
väl motiveras.  
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