
 

 

BENCHMARKING INOM 

HEMELEKTRONIKBRANSCHEN 

– EN ANALYS AV TVÅ LEDANDE 

AFFÄRSKEDJOR 
 

 

 

 

 

 

 

VT 2008:KF56 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

Robin Lemonte  

Oskar Johansson 



 

1 

 

 

Svensk titel: Benchmarking inom hemelektronikbranschen – En analys av två 

ledande affärskedjor. 

 

Engelsk titel: Benchmarking in the home electronic retailer industry - A study of two 

leading home electronics retailers.  

 

Utgivningsår: 2008 

 

Författare: Robin Lemonte och Oskar Johansson 

 

Handledare: Per Forsberg 

 

Abstract 

A company needs to be governed in a correct manner, based on relevant facts, to be 

able to evolve and maximize future profits. There are several different methods that 

contribute to achieving a stronger market position. However, one of the most 

important fact is that no modern company can solely rely on its own activity and 

business strategy. External factors such as competition and their dynamic strategies, 

market situation and future business cycle predictions must all be taken into account 

when striving for a higher profitability.  

 

A company must on a continuous basis revise its business strategies to be able to meet 

business goals. This willingness to expand and improve can be segmented into 

different categories such as economical, process based, customer based etc. 

Regardless of what is to be targeted, benchmarking has a central role of striving 

towards superiority in relation to competition and thereby maximizing profits. 

Common for whatever business related aspect is to be improved, is an evaluative and 

comparative phase where a market-leading target is subject for this process. This may 

seem obvious but through our study we have found that although company 

management is aware of benefits from benchmarking, there is a gap between theory 

and practical implementation. 

  

Our study is of qualitative nature and based on two leading retailers in electronics 

(Siba and Expert Sweden). Within a substantial, high growth market, you find 

companies with different niches, competing over the large amount of money spent 

every year on electronics. We want to explore the different methods used to compare 

business activity, both internally and externally, in comparison to what benchmarking 

theory advocates. 

 

Keywords: Internal and external benchmarking, evaluation, business governing, 

follow up, best practice 

 

 

Sammanfattning 

Att styra en verksamhet med rätt underlag är väsentligt i alla företag. Med detta i 

åtanke finns det fler olika tillvägagångssätt att säkerställa att rätt beslut tas och 

konkurrenskraften jämfört med liknande verksamheter upprätthålls. Ett modernt 
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företag kan idag inte uteslutande agera på ett sätt som inte tar hänsyn till externa 

faktorer såsom konkurrenters affärsstrategi, aktuell marknadssituation och konjunktur. 

 

Ett företag måste hela tiden ha ett mål att utvecklas och löpande bli bättre. Detta kan 

ske i olika nivåer; ekonomiska resultat, processer, kundorienterat mm. Det som är 

gemensamt med alla dessa är att de förutsätter att det sker en utvärderande- och 

jämförandeprocess mot liknande verksamheter eller processer. Detta är 

grundprincipen bakom benchmarking. Detta kan verka självklart för många men 

studien visar att trots det faktum att många är medvetna om benchmarking och 

fördelarna som kan utvinnas, tillämpas det inte effektivt nog för att fungera fullt ut. 

Ett problem som återfinns inom verksamheter är en brist på kunskap och tålamod när 

det gäller benchmarking. Att arbeta efter målet att bli marknadsledande inom en 

bransch saknar ofta den tolerans, kunskaps- och viljenivå som krävs för att genomföra 

en omfattande benchmarkingstudie och utforma verksamhetsmål och handlingsplaner 

baserat på resultatet. Därför är det viktigt att sprida kunskap om benchmarking och 

minimera misstolkningar av ett begrepp många har hört talas om men få verkligen 

förstår. 

  

Studien består av en kvalitativ undersökning baserat på två stycken detaljhandel- 

företag i elektronikbranschen (Siba och Expert Sverige). Inom en bred bransch finns 

företag med olika nischar men med gemensamma mål att förstärka sin position och 

öka lönsamheten. Med vår studie får läsaren en bild över hur två olika företag, med 

olik företagsstruktur och affärsidé, arbetar med benchmarking för att i slutändan 

konkurrera om den stora summa pengar Svenskar spenderar årligen på elektronik. Vi 

får också insikt i de stora skillnaderna i benchmarking arbetet i jämförelse med vad 

teorin förespråkar kontra det praktiska arbetet och vad detta beror på. 

 

Nyckelord: Intern- och extern benchmarking, uppföljning, verksamhetsstyrning, 

marknadsledande. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning till uppsatsämnet och fortsätter 

med en problemdiskussion, syfte, avgränsningar och utmynnar tillslut i uppsatsens 

forskningsfrågor. 

1.1 Disposition 

Kapitelindelningen är upplagd på följande sätt: 

Kapitel1 

Här presenteras en bakgrundsbeskrivning och problemdiskussion som ger grund för 

valda forskningsfrågor och uppsatsens syfte 

 

Kapitel2 

Kapitel två består av en metoddiskussion där olika metoder och forskningsaspekter tas 

upp. Vi redogör även för vår valda metod och varför. 

 

Kapitel3 

Det tredje kapitlet består av vår teoretiska referensram som kommer behandla 

företagsanalys, benchmarking, kvalitetsteori och mål- och uppföljning. Det kommer 

även finnas en kritisk och utvärderande diskussion om teorin som fortlöper under 

kapitlet.  

 

Kapitel4 

Här ges en fördjupad beskrivning av Siba och Expert. Vi tar upp historia, och allmän 

företagsfakta som är av vikt för den empiriska studien. 

 

Kapitel5 

Kapitel fem består av den empiriska studie vi genomfört på de tre 

elektronikvaruhusen. En diskussion kring det insamlade materialet finns även med 

här. Slutligen dras även kopplingar till den teoretiska referensramen och en analys 

genomförs. 

Kapitel6 

I det sista kapitlet dras slutsatser kopplade till uppsatsens forskningsfrågor och 

problemdiskussion. 
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1.2 Bakgrundsbeskrivning 

Svenskar är en av Europas dominerande elektronikkonsumenter sett till per capita 

(Elektronikbranschen, 2006). Enligt Elektronikbranschens årliga statistik över 

konsumentelektronik ökade den totala omsättningen 2006 med ca 15 % till 13,5 

miljarder. Man spår även en fortsatt stark tillväxt med platt-TV som största 

dragplåstret (Elektronikbranschen, 2006). Med denna utveckling på marknaden har 

det lett till intåg av utländska aktörer som ser stora ekonomiska möjligheter. Idag 

präglas marknaden av några få stora aktörer som tillsammans har stor marknadsandel.  

 

I och med Mediamarkts etablering i Sverige påbörjades ett nytt kapitel inom 

kategorin: prispress. Det blev en stor medialuppmärksamhet och kvällspressen 

(Aftonbladet, 060416) gick ut med påståenden att priserna på elektronik nu nått nya 

dimensioner med Mediamarkt i spetsen för utvecklingen. Detta skapade stor oro för 

redan etablerade, svenska företag och branschorganisationen Elektronikbranschen 

beordrade en undersökning bland några utvalda företag för att få en klar bild över 

prisdifferenser och de påståendena att Mediamarkt var billigast på en betydande del 

av elektronikutbudet. Undersökningsföretaget Studentkraft i Malmö fick i uppdrag att 

granska priserna på några utvalda produkter som återfanns hos Siba, Elgiganten, 

Onoff och Power och jämföra dessa med Mediamarkt. Resultatet av denna 

undersökning visade att kvällspressens påstående inte stämde överens med den 

realistiska prisbilden. I flera fall visade det sig att svenska elektronikkedjor var 

billigare på de utvalda produkterna. Med denna rapport ville man snabbt slå tillbaka 

mot tyska Mediamarkts starka offensiv på den svenska marknaden (Studentkraft, 

2006). 

 

Som konsument är det oftast svårt att hitta skillnader mellan de ledande 

elektronikkedjorna i Sverige. Vid en snabb anblick hittar man likheter som 

välutvecklade internetvaruhus, många butiker spridda över hela landet och en 

offensivmarknadsföring i media. Utav de största aktörerna är det Expert som skiljer i 

det avseende att de inte är en varuhuskedja i samma utsträckning som Onoff och Siba. 

De har istället en något mer nischad inriktning på personlig service och kunnande. 

Butikerna är generellt inte lika stora och sortimentet i butikerna mer begränsade. 

Därmed borde inte priserna på populära varor kunna konkurrera med Siba och Onoff 

som säljer större mängder och därmed kan pressa priserna. Man kan få känslan att 

Expert nu står inför ett vägskäl om man skall förbli en detaljhandel inom 

elektronikbranschen eller följa de mer renodlade varuhusen. På en expanderande 

marknad (Elektronikbranschen, 2006) finns det kanske fortfarande utrymme för en 

mer traditionell butiksstruktur inom elektronikbranschen? 

 

En självklarhet i alla branscher är att analysera och kartlägga sina konkurrenter för att 

skapa ett underlag varifrån man kan utveckla verksamheten för att kontinuerligt kunna 

erbjuda rätt varor/tjänster till rätt priser. I mer absoluta termer kan man klassa denna 

jämförelse som benchmarking. Grundprincipen med benchmarking är att hela tiden 

sträva efter att bli bättre genom att lära sig av de som lyckas. 

 

Med detta i bakhuvudet innebär det i allt högre grad en medvetenhet mot konkurrenter 

och ett tydligt krav på mål och uppföljning för att kontinuerligt kunna erbjuda 

lukrativa priser och utbud. Benchmarking är en process där man strävar efter just 
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detta. I grund och botten kan man generellt beskriva det som ett utvecklingsarbete där 

man strävar efter att dra olika jämförelser med verksamheter som anses vara ledande 

på något sätt. Dessa verksamheter kan verka både internt inom företaget (inom 

koncerner t ex) eller hos konkurrenter. Då kunskap och information är grunden till 

jämförelse och analys är insamling en kritisk process för att skapa tydliga mått på 

förbättring. Idag har det även blivit viktigt med en ny typ av informationskälla, 

nämligen externa databaser från t ex forsknings/undersökningsinstitut, som kan 

utnyttjas för att snabbt kunna urskilj tydliga skillnader med konkurrenter. Samt få 

oberoende data om försäljningssiffror mm. för att avgöra vem som är 

marknadsledande. Benchmarking är i sig ett brett ämne som överlappar flera 

samhällsvetenskapliga områden som processeffektivisering, ren marknadsföring och 

ekonomistyrning. Fokus på ekonomistyrning innebär i högre grad en koncentration på 

finansiella mått kontra mer traditionell process/funktionsbaserad benchmarking 

(Samuelson 1986). 

 

1.3 Problemdiskussion och forskningsfrågor 

Inom ramarna för ekonomistyrning är det närmst en självklarhet att jobba utifrån mål, 

härledda från företagets affärsidé och strategi för att styra ekonomin efter behov. Ett 

mål skall vara mätbart och kan vara både av ekonomisk och icke ekonomisk natur. I 

en ansenlig elektronikkedja, där man oftast inte har en nischad produktserie, blir då 

måluppföljning och specificering viktigt. Från ett konkurrensperspektiv har då 

benchmarking ett signifikant påverkan på målformulering. Genom att använda 

mätning och benchmarking vill man skapa en effektivisering för att öka lönsamheten 

och konkurrenskraften då man har en marknadsstandard att utvärdera sig utifrån. Här 

har även företagets controller en viktig roll i att säkerställa att åtgärder tas baserat på 

kvantifierbara mål och dess utslag (Andersen & Pettersen 1995, s. 17,18). 

Konkurrens är något positivt som driver företag till att utvecklas. När det gäller den 

svenska elektronikmarknaden har de framträdande aktörerna länge jobbat på ett 

likartat sätt. Det har satsats stora resurser på reklamutskick och på senare år även e-

handel. Detta för att det inte funnits ett behov att nischa sin verksamhet tack vare en 

stor marknad där det finns utrymme för flera likartade företag. Genom att ha en god 

inblick i konkurrenternas verksamhet och affärsstrategi har man varit framgångsrik 

med att snabbt anpassa verksamheten och sett till att inte hamna i underläge genom att 

inte kunna erbjuda något som konkurrenten kan, t.ex. introduktion av reklamutskick, 

e-handel, varuhus (Porter 1998).  

Att arbeta med benchmarking innebär enligt Bendell, Boulter och Kelly (B.B.K, 

1993) att ständigt övervaka sin verksamhet och sina processer för att undersöka 

möjligheten till förbättring. Därmed är det kopplat till mål då man genomför 

förändringar för att öka effektiviteten. Det är alltså inte bara en process där man 

analyserar och mäter utvalda mått mot konkurrenter vid ett fastslaget tillfälle, även 

om benchmarking i vissa fall utövas så. B.B.K (1993) menar att det är viktigt att skilja 

på konkurrensanalys och benchmarking. Benchmarkingprocessen ger insikt i vad som 

skiljer två organisationer medans en konkurrensanalys bidrar med ytterligare en 

dimension i arbetet med att formulera mål och göra förändringar baserat på insamlad 

information. Den naturliga frågan blir tillföljd av detta hur information skall samlas in 

och dess natur. Enligt BBK (1993) är detta beroende av den enskilda verksamheten 
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och vilka resurser företaget i frågan förfogar över. Det är viktigt att man utvärderar 

situationen och hittar den/de bäst lämpade källorna för att få en så korrekt bild som 

möjligt. Dessutom finns det en riskfaktor som spelar in i benchmarking. Det finns 

ingen garanti för, om man väljer extern benchmarking, säkerställa att man jämför sig 

med branschledaren, då detta kan vara relativt sett från betraktarens ögon (BBK 1993, 

s.71-73).  

Det verkar med andra ord svårt att driva en benchmarkingprocess som tillför 

effektivitets- och lönsamhetsförbättringar utan full förståelse för företagets 

verksamhetsarkitektur. Vilka mätningar ska ske som kan tillföra en förbättring? I fall 

med en större företagskedja har man möjlighet att använda sig av intern 

benchmarking för att jämföra liknande funktioner i verksamheten (Andersen & 

Pettersen 1995, s. 19).  

Hur arbetar då elektronikvaruhus som inte har systervaruhus i samma utsträckning 

som konkurrenterna? Sker det både intern och extern benchmarking i varuhus som 

ingår i en kedja och sker det en kontinuerlig förändringsprocess baserat på 

benchmarking?  

 

Att benchmarking ses som ett kontinuerligt arbete innebär att det inte bara är 

uppföljning och utvärdering som måste ske. Det finns även ett viktigt framtida 

perspektiv där fler faktorer som konjunktur och marknadstillväxt måste analyseras 

(Balm 1992, s. 9). 

  

Hur ser då framtiden ut för elektronikbranschen och hur kommer detta att påverka 

konkurrenssituationen, kan man med hjälp av långsiktiga mål och benchmarking på 

sikt öka sin marknadsandel. 

Med detta i åtanke har vi formulerat forskningsfrågor som har för avsikt att analyseras 

och svaras på i vår uppsats. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

Huvudfråga 

- Förbättras konkurrenskraften hos elektronikkedjor med hjälp av 

benchmarking? 

 

Delfråga 

- Skiljer sig sättet företagen arbetar med benchmarking mot vad teorin 

förespråkar? 

- Vilka mått används för att formulera verksamhetsmål och i vilken grad sker 

uppföljning för att utvärdera dessa? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genomföra en verksamhetsanalys av två 

elektronikkedjor med fokus på benchmarking och dess koppling till konkurrenskraft. 

Därigenom vill vi visa hur konkurrenssituationen bidrar till benchmarking och till 
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vilken grad de olika företagen påverkas av varandra och arbetar utifrån detta 

förhållande. Vi vill bidra med kunskap till personer med intresse för 

elektronikbranschen som helhet samt hur benchmarking fungerar i välutvecklade 

företag. 

 

1.6 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår studie till två elektronikkedjor med någorlunda olika 

nischer; Expert och Siba/Computer City (Samma koncern och arbetssätt). Att få 

intervjua personer med rätt kompetens och förståelse för verksamheten är en 

väsentlighet för att få korrekt information, personer med insikt på 

verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning har valts som intervjuobjekt. Fokus 

ligger på koncernerna i helhet och inte individuella varuhus då graden av 

benchmarking är begränsad på lokalnivå. 

 

1.7 Empiriskt undersökningsområde 
Vårt empiriska

1
 undersökningsområde innefattar två stadgade elektronikkedjor på den 

Svenska marknaden. Det är genom personliga intervjuer, studerande av olika externa 

rapporter och allmänt tillgänglig verksamhetsinformation vi hoppas kunna 

tillhandahålla nödvändig information för att sammanställa en empirisk grund. 

 

                                                        
 

1 Empiri kommer från grekiskans ”empeiria” och betyder erfarenhet (Andersen 1998, s. 23). 
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2  Metoddiskussion 

Kapitel två består av en metoddiskussion där vi redogör för vald metodansats och 

arbetssätt. Vi gör även en redogörelse av uppsatsen giltighetsanspråk utifrån 

validitet, reliabilitet och vår källkritik. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

2.1.1 Hermeneutik 

Med utgångspunkt från den hermeneutiska forskningstraditionen så avser forskning 

till att skapa förståelse av det fenomen som utses att studera (Johansson 2003, s. 96). 

 

Hermeneutik kännetecknas framförallt av tolkning och förståelse, till exempel av en 

individs livsvärld. Det objekt vi studerar genom en hermeneutisk undersökning är 

individers livsvärd. Men denna livsvärld är inte alltid så enkel att observera alla 

gånger då det faktiskt är individens beteende som observeras och inget som vi med 

enkelhet kan observera direkt. Med individens beteende menas hur de rör sig, vad de 

säger, och deras integration med andra föremål i omgivningen. Eftersom livsvärlden 

är objekt ”nergrävda” under individers beteende så krävs det andra metoder för att 

upptäcka och rättfärdiga teorier om den. Metoden kallas tolkning och utgör en 

grundaktivitet för att nå fram till kunskap utav det observerbara beteendet. Genom att 

observera en individs beteende kan vi uppskatta beteendets meningsfullhet genom att 

vi har ett sinnesuttryck utav det. Hur vi kan bedöma det som meningsfullt har att göra 

med att vi vet hur människor i allmänhet beter sig i olika sammanhang och på olika 

platser etcetera (Hartman 2004, s. 190). Tolkningsprocessen börjar således inte utan 

någon som helst förståelse för fenomenet. Utan tolkaren har således alltid en viss 

förförståelse. Med förförståelse menas att vi gör en preliminär tolkning av fenomenet 

utifrån uppfattningar man har fått om fenomenet genom exempelvis egna erfarenheter 

eller utbildningar (Hartman 2004, s. 191).  

 

Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, och det är en 

process för där tolkning sker genom växling mellan att betrakta helheten och delarna.  

Så när vi sedan närmare undersöker fenomenet så används förförståelsen som en 

vägledning. Undersökningen kan sedan komma att styrka vår preliminära tolkning 

eller leda till en revision av den. Vi formar hela tiden en ny heluppfattning av 

fenomenet.  Denna process upphör när vi uppnått en så pass stor grad av koherens 

mellan tolkningarna av helheten och delarna – cirkelns rörelse ”upphör”. 

Tolkningslära är således en mycket central aktivitet inom den hermeneutiska 

forskningen (Johansson 2003, s. 96). Vill man nå kunskap för människors handlande 

ska man följa det hermeneutiska arbetssättet och inte det positivistiska då det anses 

vara kraftlöst för detta ändamål (Hartman 2004, s. 107). 
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2.1.2 Positivism 

Hartman (2004, s. 105) ser termen ”positivism” som en vetenskapsteori där 

vetenskaplig kunskap utgörs av teorier som är uppbyggda av termer som kan refereras 

till mätbara företeelser och satser som anger samband mellan dessa företeelser. 

Genom att observera verkligheten så kan vi uppnå kunskap om den, och detta kan ske 

genom naturliga situationer eller experiment. De teorier som sedan skapades har för 

avsikt att förklara händelseförloppet i världen (Hartman 2004, s 105). Inga religiösa, 

politiska eller personliga faktorer hos forskaren ska på något sätt låta påverka 

forskningsresultatet. Skulle forskaren låta sig ta del av redan befintlig teori, med 

förutsättning att dess ursprung kommer från andra forskare, så ställs det ett krav på att 

forskaren ifråga är oberoende av dennes teori och att undersökningen utförs med en 

objektiv vetenskap (Patel 1994, s. 24-25). Med andra ord så ska forskaren hitta 

sanningen om verkligheten genom en avbildning av denna utan egna värderingar som 

kan försköna eller revidera fakta (Lundahl & Skärvad 1999, s. 41). 

 

För att vi ska kunna ge så meningsfulla svar som möjligt på våra frågeställningar så 

kommer vi utgå från en hermeneutisk forskningsprocess. 

 

 

2.2 Metodsansats 
För att det ska vara möjligt att kunna dra vetenskapliga slutsatser som skapar kunskap 

om samhället, människans livsvärld eller organisationer så finns det två huvudsakliga 

tillvägagångssätt för detta, induktion eller deduktion. Men ofta är dessa invävda i 

varandra och det kallas då för abduktion, och det utgör det tredje tillvägagångssättet 

(Andersen 1998, s. 29-30).  

 

2.2.1 Induktiv metod 

Genom induktion så syftar man till att skapa nya teorier genom att studera verkligen. 

Men det förutsätter att forskaren inte har låtit sig påverkas av redan etablerad teori om 

det enskilda fallet. En enkel beskrivning för denna metod skulle kunna bli att 

forskaren utgår från empirin för att tillsist fullborda sina resultat i teorin. Den 

induktiva forskningsmetoden har även kommit att kallas för upptäcktens väg 

(Andersen Ib 1998, s 29-30), eftersom den ger möjlighet till att upptäcka samband till 

de så kallade explorativa undersökningarna.  Men att rättfärdiga en generell 

relationssats är inte möjligt med denna typ av metod (Hartman 2004, s. 150).  

 

2.2.2 Deduktiv metod 

Utifrån den deduktiva metoden så utgår forskaren ifrån teorier för att fastställa en 

generell kunskap om ett fenomen. Den deduktiva metoden är den motsatta till 

induktionen. Istället för att vara teorineutral skall forskaren med denna metod utforma 

en hypotes som en generell relationssats. Metoden är inte till för en allmän 

observation för att på så sätt hoppas att upptäcka en regelbundenhet, utan metoden går 

ut på att rättfärdiga den utformade hypotesen, och det är även den som styr vad valet 

blir att observera (Hartman 2004, s. 160). Hypotesen kan ses som ett bevis som man 

sedan försöker att eliminera med hjälp av falsifiering, och detta sker främst empiriskt 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/falsifiering). Syftet är att komma fram till vetenskaplig 
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kunskap om problemet ifråga, och då är inte det väsentliga att upptäcka en generell 

relation, utan att rättfärdiga den (Hartman 2004, s. 160).  

 

2.2.3 Abduktiv metod 

I enkelhet kan man säga att abduktion innebär växelverkan mellan induktion och 

deduktion. Forskaren utgår från både teori och empiri för att skapa kunskap om 

fenomenet. Men denna process har ofta den inverkan att det skapas nya frågor under 

processen och dessa kräver i sin tur nya svar. Kunskapsproduktionen kan ses som en 

cirkulär process där det egentligen inte finns någon tydlig början eller slut. Därför kan 

det ofta bli så att studien aldrig blir verbalt fullständigt även om 

undersökningsrapporten anses vara klar. (Andersen 1998, s. 30).  

 

2.2.4 Val av metodansats 

Vi har tidigare nämnt att det är svårt att skilja på den induktiva och deduktiva 

slutledningsmetoden under undersökningen eftersom dessa två metoder ofta är 

invävda i varandra. Heine Andersen nämner också att Platon menade att det inte går 

att skapa ny kunskap om man inte är bekant med den, som den induktiva metoden 

förespråkar, och är man inte bekant med den så går det inte att förstå den. Denna 

paradox gav Platon en lösning där han menade att vi har en medfödd kunskap som 

uppdateras när sinnesintryck uppstår. Således så är förhållanden av nya insikter bara 

en återpåminnelse (Andersen 1994, s. 145).  

 

I vilket fall kan vi med detta sagt att efter en tid av nästan tre års akademiska studier 

inom företagsekonomi så startas detta arbete och vi kan således inte påstå att vi inte 

har någon förförståelse för ämnet. Denna uppsats är påverkad av den deduktiva 

ansatsen eftersom vi utgått från litteratur om ämnet för att studera, jämföra och dra 

slutsatser om våra fallföretags praktiska arbete med benchmarking.  

 

2.3 Undersökningsmetod 
Inom samhällsvetenskaperna brukar man skilja på två huvudsakliga metodiska 

angreppssätt för genomförandet av en undersökning, nämligen kvalitativa respektive 

kvantitativa metoder. Valet av metod bör väljas efter forskarens frågeställning. Det 

finns inget som talar för att det är ett måste att bara slå fast vid endast ett val av 

tillvägagångssätt för att ge meningsfulla svar till frågeställningen, utan kombination 

av metoder är också genomförbart (Holme & Solvang 1997, s. 13).  

 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Undersökningar med kvantitativa metoder ger möjligheten att förklara eller beskriva 

det vi avser studera med hjälp av mätning. Således är användning av statistik, 

matematik, och aritmetiska formler vanligt förekommande metoder för att upptäcka 

mönster och sammanhang om den studerande verkligheten (Holme & Solvang, 1997).  

Skulle syftet vara att förklara så fokuseras de kvantitativa undersökningarna på att 

mäta sambandet mellan olika egenskaper. Skulle syftet vara att beskriva så fokuseras 

det på mätning och en kvantitativ beskrivning av fenomenet görs (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Undersökningar av kvantitativ karaktär har ofta den positivistiska 
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vetenskapsteorin som grund. Med denna metod läggs betoning på att de företeelser 

man studerar är observerbara. Den används främst inom naturvetenskaperna men är 

också ganska vanlig inom samhällsvetenskapen (Hartman 2004, s. 15). 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Undersökningar som utgörs av kvalitativa metoder kännetecknas av att försöka förstå 

hur människan upplever sin omgivning och sig själv. Metoden har sitt ursprung från 

hermeneutiken. Med hjälp av en sådan typ av undersökning försöker man komma åt 

något subjektivt. Tillskillnad från den kvantitativa undersökningsmetoden så är detta 

subjektiva i princip inte observerbart, utan en förståelse av människan situation måste 

skapas. En förståelse nås genom tolkning (tolkning som process) och hur en tolkning 

leder fram till hur en förståelse (resultatet av processen) skapas är själva avsikten för 

hermeneutiken. Hur detta går till har beskrivits i arbetet under rubriken Hermeneutik. 

Denna metodtyp tillämpas främst inom samhälls- och beteendevetenskaperna 

(Hartman 2004, s. 15, 274-275).  Genom undersökningar med denna typ av metod kan 

vi, med hjälp av de kvalitativa data som framställs, få djupare förståelse av det 

problemkomplex som vi avser att studera. Det viktigaste med kvalitativa 

undersökningar är att få en förståelse för helheten (Holme & Solvang, 1997).  

 

2.3.3 Val av undersökningsmetod 

Efter våra forskningsfrågor så anser vi att den kvalitativa metoden är mest lämplig. Vi 

vill få en förståelse för hur företagen uppfattar, arbetar och utvecklar verksamheten 

med benchmarking som verktyg. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

När empiriska undersökningar utförs så är valet av metod viktigt för hur insamling av 

information ska gå till (Lundahl & Skärvad 1999, s. 113). Forskaren kan samla in 

primärdata och sekundärdata. (Andersen, 1998, s. 150).  

 

2.4.1 Primärdata 

Primärdata är egeninsamlad data (Andersen 1998, s. 150). Vår insamling av 

primärdata har skett genom intervjuer med respondenter
2
 från var och ett av de 

företagen vi valt att undersöka.  

 

2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data insamlad av andra forskare än en själv (Andersen 1998, s. 150).  

Vår insamling av sekundärdata kommer att ske genom litteratursökning som 

behandlar mål, prestationsmätning och benchmarking. Vi har i synnerhet sökt efter 

                                                        
 

2 Respondenter kallas de personer som ingår i vetenskapliga sammanhang eller studier vilka t ex. 
svarar på frågor. 
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litteratur som återfinns i biblioteket på Högskolan i Borås. Men även runt om i 

Göteborg kommer vi att försöka hitta litteratur, inte minst på Stadsbiblioteket. 

 

2.4.3 Intervjuer 

Intervjuer är en metod för datainsamling och är en mycket vanligt förekommande 

form av frågeundersökning. Personer som blir intervjuade förser forskaren med 

primärdata, och datainsamlingen genom intervjuer kan förekomma i olika 

sammanhang. Dem kan förekomma vid fallstudier, deltagande observation, vid 

personalrekrytering, experiment, etc. Informationen som samlas in är betydande i alla 

dessa sammanhang och kan genomföras med olika metoder och med olika syften 

(Lundahl & Skärvad 1999, s. 115). 

 

Eftersom intervjuer genomförs på många olika tillvägagångssätt så är det viktigt att 

klargöra för hur upplägget av intervjun skall se ut. Vilka respondenter som ska 

medverka, hur dem ska kontaktas, hur de kan medverka i studien, etc. Det är även av 

betydelse att välja en relevant intervjuteknik samt veta hur intervjumaterialet skall 

hanteras och analyseras (Lundahl & Skärvad 1999, s. 115).  

 

Det finns olika typer av intervjuer, vissa kan kategoriseras exempelvis som 

strukturerade eller ostrukturerade. Intervjuer som ter sig vara osystematiska och 

ostrukturerade är något som karakteriseras av den kvalitativa metoden. Här är det inte 

meningen att forskaren ska ställa fasta frågor eller skapa fasta svarsalternativ, utan 

respondenten låter sig formulera sina egna svar (Lundahl & Skärvad 1999, s. 116).  

 

2.4.4 Val av datainsamlingsmetod  

När insamlingen av information skulle ske så var våra alternativ inte i pluralis, utan 

telefonsamtal var det enda alternativet. Vi har använt oss av telefonintervjuer för att 

bilda oss en uppfattning över företagens benchmarkingarbete. Vår prioritet var att 

kunna komma i kontakt med dem personligen för en intervju, men eftersom våra 

geografiska begränsningar inte tillät detta så blev det heller inte möjligt.  

 

2.5 Giltighetsanspråk - Undersökningens tillförlitlighet och 
giltighet 

 

2.5.1 Källkritik 

Det är viktigt att forskaren kritiskt granskar de data, framförallt sekundärdata, som 

samlas in i sökningsprocessen. Detta eftersom forskaren inte vet om informationen är 

pålitlig, relevant eller giltig. Källor där informationen är hämtad ifrån kan till exempel 

vara medvetet vinklade eller ofullständiga. Ett stort problem i många historiska 

studier är att fastställa vad som faktiskt har hänt. Därför skall vikt läggas på att 

försöka hitta källor där forskaren kan bli informerade om vad som faktiskt har 

inträffat. Om forskaren låter sig gräva efter samma svar utifrån flera källor, som är 

oberoende av varandra, och det visar sig att dem pekar i samma riktning så ökar 

sanningshalten för informationen (Lundahl & Skärvad 1999, s. 134, 223, 226). Vi har 
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lagt fokus på att försöka utvärdera dessa källors tillförlitlighet genom att låta urval 

göras till välrenommerade författare. 

 

Ett problem med kvalitativa metoder vad gällande bland annat intervjuer är att 

respondenten ofta är subjektiv i sina uttalanden och det kanske inte alltid är trovärdig 

information som utges från denne. Tolkningsprocessen kan då bli störd av detta. Det 

är därför av större vikt att frågeformuläret är väl anpassat och utformat korrekt och 

adekvat (Andersen 1998, s. 207).   

 

2.5.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten anger hur hög grad av frånvaro av slumpmässiga mätfel som återges. 

God reliabilitet återfinns i undersökningen om mätningen inte ger ifrån sig några 

slumpmässiga fel (Lundahl & Skärvad, 1999). Men man kan skilja på två sorters 

reliabilitet, intersubjektiv och intrasubjektiv. Intrasubjektiv reliabilitet avser att mäta 

graden av överensstämmelse mellan resultat som forskaren själv har återgivit av det 

studerade fenomenet. Medan intersubjektiv reliabilitet avser att mäta graden av 

överrensstämmelse mellan olika forskares resultat av samma fenomen. Är inte fakta 

forskaren har studerat pålitliga så kan således inte denne förklara de faktiska 

förhållandena (Andersen 1994, s. 91).  

 

2.5.3 Validitet 

Med validitet vill man få fram hur pass hög kvalitet mätningarna har som forskaren 

gör. Validitet i en mätning kan definieras som frånvaro av systematiska mätfel 

(Lundahl & Skärvad 1999, s. 150). En undersökning som sägs ha hög reliabilitet 

betyder inte alla gånger att validiteten också är hög. Även om olika forskare får fram 

liknande forskningsresultat så kan det visa sig vara så att mätningen inte gjordes på ett 

korrekt sätt som det var avsett att göras på. En forskning kan därför ha hög 

intersubjektiv reliabilitet men samtidigt låg validitet. Det är därför av största vikt att 

forskaren då verkligen mäter det som avses att mäta och inget annat för att på så sätt 

få en hög validitet av sitt forskningsresultat (Andersen 1994, s. 92). 
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3 Benchmarking 

Detta kapitel innehåller uppsatsens teoretiska referensram som bygger grund för 

empirisk fakta och slutsatserna baserat på en analys och jämförelse av dessa två. En 

beskrivning av benchmarking samt en detaljerad arbetsprocess om hur man bedriver 

benchmarking i ett företag är grunden i detta kapitel. 

 

3.1 Introduktion till benchmarking 

 

Många har nog hört talas om termen benchmarking men få kan sätta fingret exakt på 

betydelsen av begreppet eller vad det står för. Eftersom begreppet i sig växt fram på 

senare delen av 1900-talet är det ett relativt nyuppfunnet fenomen, även om det säkert 

tillämpats mycket längre bak i tiden utan att ha en dokumenterad beskrivning (BBK 

1993, s. 9). En generell definition av benchmarking kan formuleras: 

  

”Benchmarking is a continuous learning process. Lessons are identified from 

organizations whose performance is admired, and hen those lessons are applied 

within your own organization” (American Productivity and Quality center, 1993, 

s.15). 

 

Det var just Xerox som formaliserade termen benchmarking. Under 1970-talet 

ställdes företaget framför en utmaning när man insåg att man inte längre kunde 

matcha konkurrenternas priser och effektivitet (BBK, 1993). Man hade länge funderat 

på varför inte Xerox kunde matcha sina konkurrenter och beslöt att det ända sättet att 

uppnå samma effektivitet var en kartläggning av ledande företag inom branschen. 

Denna noggranna utforskning ledde till åtgärder som genomfördes för att få till en 

positiv förändring. Detta lyckades och speglades i Xerox resultat som introducerade 

benchmarking som en viktig del i deras affärsstrategi (BBK 1993, s. 9). 

 

Att använda sig utav benchmarking är något som inte anses vara begränsat till en 

speciell typ av bransch eller arbetssätt. Från att en gång ha varit knutet till 

produktionsverksamheter är idag uppfattningen att det går att tillämpa benchmarking i 

alla olika sorters företag och i alla olika processer inom verksamheten (BBK 1993, s. 

12). Även om benchmarking till stor del innefattar mätningar av olika slag räcker det 

inte att analysera externt gjorda mätningar som oftast endast är måttbaserade. Dessa 

kan aldrig ge det djup som benchmarking kräver för att skapa sig en förståelse och 

underlag för förändringsarbete. Man måste urskilja varje enskild verksamhetsprocess i 

ett företag och göra en detaljerad jämförelse/utvärdering av denna. För att 

överhuvudtaget initiera ett sådant arbete måste det finnas ett behov och stort 

engagemang hos företaget att hela tiden sträva efter att bli bättre på det dem gör, det 

är med andra ord inget arbete som kan ske isolerat utan stöd och förståelse från 

majoriteten (BBK 1993, s. 12).  

 

En av de svåraste uppgifterna med benchmarking är att identifiera vilka företag eller 

processer man vill analysera. Att få klart för sig vilka som är ledande inom ett område 

är väsentligt för att få den bästa möjliga inputen till en förbättringsprocess. Detta sker 
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främst i ett första steg genom olika sorters sekundärdata som tillsammans bidrar till 

att urskilj det mest effektiva företag. Dessa sekundärdata kan vara olika utmärkelse 

som ges ut från kvalitetsinstitut eller organ som uppmärksammar exceptionella 

prestationer. Detta kan dock i vissa fall vara missledande då ett företag med 

överlägsen effektivitet kan välja att inte ställa upp i nomineringar till utmärkelse i ett 

försök att behålla sitt övertag gentemot konkurrenter (American Productivity and 

Quality Center 1993, s. 8-9). Offentliga handlingar såsom årsredovisningar och andra 

ekonomiska rapporter kan alltid undersökas då man kan garantera trovärdigheten i 

offentliga handlingar.  

 

Det finns många olika sätt att genomföra en benchmarkingstudie. Metoder för att 

samla in nödvändig information kan ske genom tele-undersökningar, frågeformulär, 

litteratursökningar, utbyte av relevant material eller studiebesök. Det som är 

gemensamt för de olika tillvägagångssätten är en fyrstegsprocess (American 

Productivity and Quality Center 1993, s. 8-9):  

 

Figur 1. Illustration av de fyra stegen (American Productivity and Quality Center 1993) 

 

Grundprincipen med benchmarking är att förbättra en specifik process eller funktion 

med hjälp av en planerad och väl strukturerad studie. Om genomförandet av de tre 

första momenten är korrekt så tyder det på att framkomsten av detta är till någon form 

av användbart resultat. Enligt American Productivity and Quality Center (1993), finns 

det fyra resultat som eftersträvas att uppnå med en benchmarkingstudie. Det första 

som eftersträvas att komma fram till är giltiga mått på det som varit avsett att mäta i 

andra organisationer eller processer och sedan analysera skillnaderna i jämförelse med 

den egna processen. När detta är gjort kommer avgörandet att bedöma vilket av de 

mätta företagen som anses vara bäst, alltså marknadsledande. Detta görs för att få 

fram en bra referenspunkt för att sedan formulera verksamhetsmål för att förbättra och 

uppnå likvärdig effektivitet (American Productivity and Quality Center 1993, s. 9). 

 

3.2 Olika typer av benchmarking 

Det finns tre olika typer av benchmarking ett företag kan arbeta med och dessa är: 

intern, extern och funktionell (BBK 1992). 

 
3.2.1 Intern 

Intern benchmarking är den gren inom benchmarking som behandlar jämförelse med 

interna funktioner. Det omfattar allt från andra avdelningar, fabriker, andra företag 

inom koncernen och till och med arbetslag (BBK 1993, s. 89). I grund och botten är 
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det inte typen av verksamheten utan arbetsgången som avgör om det är lämpligt att 

dra jämförelse och söka ”best practice”
3
. Generellt inom företag är kommunikationen 

mellan skilda chefer dålig (BBK 1993, s. 89). Den är ofta begränsad till formell 

kontakt och sker vid större möten några få gånger om året. Ett sätt att sprida 

erfarenheter och kunskap inom en verksamhet eller företag inom en koncern är att 

eftersträva en balans mellan formell struktur och ett ”benchmarkingforum” som växer 

fram på egen hand och engagemang. Det finns en tendens i större företag att 

information hanteras centralt och att förbättringsprogram och dylikt är kantat av 

byråkratiska former, något som måste kommas runt för intern benchmarking att ha en 

positiv effekt (BBK 1993, s. 89). En nackdel med intern benchmarking är att det finns 

en stor risk att prestationer i världsklass inte kan hittas och därmed går miste om den 

sanna effekten med benchmarking (Karlöf & Östblom 1993, s. 74). 

 

3.2.2 Extern konkurrens 

Extern benchmarking är, i motsats till intern benchmarking, när ett företag söker 

branschledande prestationer utanför företagets egna led. I jämförelse med intern 

benchmarking är det mycket svårare att erhålla information från konkurrenter då det 

finns en konkurrensfördel i att ha en effektivare lösning. För att få en komplett och 

rättvis bild krävs det mycket arbete och kontakter. Det räcker inte med att analysera 

tillgängliga, offentliga ekonomiska handlingar som kan bli vilseledande och inte ge 

det djup som krävs för att skapa förståelse (BBK 1993, s. 70-71). Precis som i fallet 

med benchmarking i allmänhet råder det svårigheter att identifiera de konkurrenter 

som har ett exceptionellt arbetssätt och det är lätt hänt att fokus läggs på externa 

konkurrensfaktorer (Andersson et al 2004 enligt Karlöf & Östblom 1993, s.77) 

 

3.2.3 Funktionell 

Här gäller principen att söka efter exceptionella prestationer i externa verksamheter 

som inte konkurrerar med företaget. Oftast då i andra branscher där samma funktion 

inom företaget återfinns och de kan hitta likgiltiga grunder att dra jämförelse på. Ett 

hinder med funktionell benchmarking är att när väl genomförandet av studien är klar 

kan det i vissa fall bli komplicerat att anpassa något från en annan verksamhet och 

dess miljö till den egna. En fördel däremot är att det inte är lika svårt att komma över 

information och företag i allmänhet är öppnare till icke-konkurrenter - något som 

öppnar för partnerskap och samarbeten (BBK 1993, s. 71). 

 

3.3 Anledningar att bedriva benchmarking 

Benchmarking innefattar ett flertal strategier som underlättar för företag att göra 

framsteg i deras prestationer. Genom att använda sig utav benchmarking och ta del av 

dess strategier så kan det anses som ett komplement till kontinuerlig förbättring 

genom att hitta orsaker utanför ens egen organisation som leder till framsteg. Man blir 

även mån om nya metoder som kan ge företaget en kraftfull utveckling. Genom att 

                                                        
 

3 ”Best practice” kan översättas till ”goda förebilder” (Andersen & Pettersen 1995, s. 66). 
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låta sig inspireras av andra företag så sätter man upp mål som ligger i nivå med dessa 

företag som anses vara bäst i branschen. Vidare läggs det stor vikt på att uppmana 

organisationen att följa dessa till fullo (Andersen & Pettersen 1995, s. 13-14).  

 

Figur 2. Benchmarking ger framsteg i prestationer (Andersen & Pettersen 1995, s. 14). 

 

Varför företag sätter snarlika mål som andra har är för att ambitionsnivån i 

prestationerna inte blir såpass hög som man föreställt sig om de istället sätter nya mål 

efter företagets egen historia för prestationer. Resultatet har även visats bli mycket 

positivt genom att förbättringsmål baseras på benchmarking. De företag som enbart 

lägger fokus på det interna har ofta en tendens till saknad uppfattning av omvärlden, 

och är därmed inte medvetna fullt ut om vad som anses som en nödvändig 

prestationsnivå. Företagen kan även sakna kunskap om hur de ska uppnå till denna 

nivå, och det är då benchmarking kommer in i bilden och har som uppgift att ge svar 

för dessa typer av frågor (Andersen & Pettersen 1995, s. 14-15). 

 

Det är alltid svårt för ett nylanserat företag att konkurrera ut ett ledande företag i 

samma bransch. Att bara ta efter det ledande företagets riktlinjer och principer har då 

kanske inte en stor slagkraft. Men det går även att inspireras av andra företags 

processutförande i en helt skild bransch och på så vis förbättra den egna verksamheten 

och ta konkurrensandelar (Andersen & Pettersen 1995, s. 15). 

 

Om ett företag har som mål att bli bäst i världen inom alla kategorier så är 

benchmarking det enda tillvägagångssättet att ta reda på ifall företaget nu har uppfyllt 

detta. Görs benchmarkingstudien väldigt effektivt så kan den även tala vilka som 

verkligen är bäst just nu, och även vad företaget ifråga gör för att uppnå denna 

anmärkningsvärda nivå. Går vi in på motiv på en detaljnivå så kan följande svar tas 

fram som inkluderas i spektrumet (Balm 1992, s. 35-36): 

 

 Organisationen befinner sig på en existensnivå. 

 Organisationen har problem och ledningen pushar hårt för att uppnå kvalitet. 

 Organisationen är fortfarande i bruk, men det är långt kvar till att målen är 

uppfyllda och företagets nyckelfaktorer försämras.  

 Organisationen är i behov av ett stort genombrott för att kunna bestå 

konkurrenskraftiga.  

Genombrott 

Benchmarking 

påskyndar 

förändring och 
förbättring 

Kontinuerlig 
förbättring 

P
re

st
at

io
n
 Kontinuerlig 

förbättring 

Tid 
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För att sammanfatta detta så kan fyra argument stå till grund för varför man skall 

bedriva benchmarking (Andersen & Pettersen 1995, s. 15): 

1. Benchmarking ger stöd åt organisationer för att kunna få en förståelse och att 

kunna stärka strävan till sina förbättringsmål. 

2. Benchmarking underlättar företagets lärandeprocess och ger motivation till att 

förändra och förbättra företaget. 

3. Företagen kan genom benchmarking hitta nya tillvägagångssätt att arbeta 

utefter utanför sin egen organisation. 

4. Genom benchmarking kan företaget framställa referenser för sina 

prestationsmått av de olika kritiska verksamhetsprocesserna. 

 

3.4  Förekommande hinder leder till ineffektiv benchmarking  

Många företag tror bara att det är en simpel process utan några som helst strikta 

aktiviteter och faser man bör följa. De påbörjar ofta processen med en nonchalant och 

arrogant approach (Andersen & Pettersen 1997, s. 26). Ofta är företag inte måna om 

att det kan komma att kosta företaget ofantligt stora summor att genomföra en 

benchmarkingstudie (http://sv.wikipedia.org/wiki/Benchmarking). Företag är inte 

tålmodiga nog att vänta till planeringsfasen är fullständig, utan vill istället komma 

igång så fort som möjligt. Ungefär hälften av en benchmarkingstudie tas upp av 

planeringen, så i värsta fall resulterar en slarvig planering i totalt bortkastad tid och 

pengar för företaget (Andersen & Pettersen 1997, s. 26-27).  

 

Ett ledande företag i en bransch kan ha inställningen att de inte behöver hålla utkik 

efter nystartade företags förmåga att ta steget högre upp i branschen eller lära sig av 

andra just för att de är bäst. Men det kan även vara det motsatta, att företaget känner 

rädsla, rädsla att för att lämna ifrån sig information, information som kan komma att 

påverka företagets konkurrensfördelar i en negativ riktning. Företag kan även ta 

avstånd ifrån att kolla på andra och plagiera dem alltför mycket trots att det är ett 

vinnande koncept för att dem har en rädsla att deras företag kommer att tas för en 

dålig kopia av det andra företaget ifråga. Istället försöker de hitta en egen innovativ 

och banbrytande väg, en väg som ofta är allt för svår (Andersen & Pettersen 1997, s. 

13, 26-27). 

 

Ett företag som är bäst i sin klass kan ha svårt för att veta vad de kan förbättra, de ser 

inte att deras konkurrenter gör något nytt som de inte gör och är dessutom sämre på 

det. Man sitter fast i en instängd och begränsad jämförelseprocess. Det är viktigt att 

inte fastna här, utan att också kolla på hur andra ledande företag i en helt annan 

bransch arbetar, och kan därigenom hämta inspiration (Andersen & Pettersen 1997, s. 

13, 26-27). 

 

Ett annat hinder mot en effektiv benchmarkingstudie är att företag begränsar 

benchmarkingens breda kapacitet till enbart jämförelse av nyckeltal. Att arbeta med 
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benchmarking efter enbart detta sätt anses vara alltför ytligt och ofullständigt. Det är 

viktigt att förstå att även prestationsmått spelar en huvudroll i jämförelsen. Man kollar 

på hur de olika kritiska processerna i verksamheten utförs (Andersen & Pettersen 

1997, s. 13, 26). 

 

De som tänker använda benchmarking som ett verktyg till förbättring bör även tänka 

på att benchmarking skall inriktas på det som är betydande för framgången. Många 

gånger så väljer företag att studera det som är enkelt att studera men som inte är 

någon vital del för deras verksamhet (Andersen & Pettersen 1997, s. 27). 
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3.5 Benchmarkingprocessen – en översikt 

 

 

 

Figur 3. The IBM Rochester Benchmarking Process (Balm 1992, s. 64). 

 

Benchmarkingprocessen är uppdelad i fem subprocesser där varje subprocess är 

bestående av tre arbetssteg.  Figuren beskriver i ordning de subprocesser och 

arbetssteg som förekommer i utförandet av en benchmarkingprocess. En detaljerad 

beskrivning ges nedan. 

Steg Subprocesser 
 
I. 
Processgranskning 
 
 
 
 
 
II. 
Planering 
 
 
 
 
 
III. 
Benchmarking 
 
 
 
 
 
IV. 
Post Benchmarking  
 
 
 
 
 
V. 
Framstegsbedömning 
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3.6 Subprocess I. Processgranskning 
Denna subprocess handlar övergripande om att kartlägga sin egen verksamhet 
och de behov som finns. 

 

3.6.1 Steg 1 – Klarlägga klienter och outputs 

Ett företag måste förstå och klarlägga sin output och sina klienter för att på så vis 

kunna prioritera sådant som är mest betydelsefullt och förbättra sig. Output är det 

företaget finns till för. Med klienter så inkluderas inte bara de personer utanför 

företaget, utan även personer som jobbar inom företaget kan komma att kallas för 

klienter. Dessa personer kan fungera som värdesättare i en kedjeprocess, de tycker till 

om vad som behövs och inte. Sällan så levereras ett företags output direkt till externa 

klienter, utan först så går den till alla interna klienter och går igenom denna kedja. 

Målet är självklart att både interna som externa klienter ska vara nöjda med det de får. 

Känner de interna klienterna att de produkter som de kommer i kontakt med är utav 

bra kvalitet så ökar chansen markant för att även de externa klienterna som får 

slutprodukten för att känna sig nöjda (Balm 1992, s. 71-72). 

 

Det är viktigt att dessutom inte gå in på extrema detaljer som slöar ner aktiviteten. 

Som att ge en statusrapport (output) varje vecka till chefen (klient) (Balm 1992, s. 

72).  

 

Leverantör           Input               Output              Kund

Flödesschema

Process

 

Figur 4. Transer Function Chart (Balm 1992, s. 71). 

 

Företag skall dessutom inte glömma av att de själva är kunder. Deras leverantör förser 

dem med input. Är denna input inte av den kvalitet man vill ha så är det företagets 

skyldighet att klargöra för hur specifikationen skall se ut för leverantörerna. Det är 

viktigt att tidigt bli kvitt med felaktigheter i början av tillverkningsprocessen. Förutom 

den tid som går till spillo för att rätta till detta så kommer förr eller senare dessa 

defekter visa sig i slutprodukten. Kunder som väljer att reklamera alla företagets varor 

är inte önskvärt. För att kunna förebygga risken för detta så kommer här några förslag 

för hur man kan gå tillväga (Balm 1992, s. 72-73): 
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 Ta emot synpunkter från kund på outputs. 

 Klargöra förväntningarna till leverantörer. 

 Prioritera outputs. 

 Använd verktyg för att dokumentera processerna. 

 Involvera medlemmar i benchmarkingteamet i ett tidigt stadium i den process 

som klarlägger kunder och outputs för att på så vis öka deras förståelse för om 

något utger sig inkorrekt. 

 

3.6.2 Steg 2 – Definiera och etablera mätparametrar 

Det är viktigt att definiera och etablera mätparametrar för outputs och processer. 

Anledning till detta är för att kunna:  

  

 få reda på var företaget står idag vad gällande prestationsnivå, 

 jämföra prestationsnivåer med potentiella partners, 

 mäta om förbättringar har uppnåtts med hjälp av benchmarking (Andersen & 

Pettersen 1995, s. 54). 

 

En bra start för framtagning av benchmarkingmått är att ta fram mått under företagets 

befintliga förutsättningar för att på så vis sätta en första kontrollgräns. Måtten bör visa 

på hur företaget mäter framgång och kvalitet. Men ännu viktigare är att måtten bör 

visa på hur företagets kunder mäter framgång och kvalitet. Viktigt att betona att 

benchmarking kan medföra att företaget hittar nya tillvägagångssätt att komma fram 

till relevanta mått (Balm 1992, s. 73).  

 

De många olika processerna i ett företag kan ha en rad olika mått som kontrolleras, 

men det finns tre mått som bör tas med och passar de flesta processer då dem är så 

pass relevanta. De tre mätparametrarna är följande (Andersen & Pettersen 1995, s. 

55): 

 

 Kvalitet – huruvida produkten uppnår kundens förväntningar och behov. 

 

 Tid – responstid och flexibilitet är faktorer som blir allt viktigare. 

 

 Kostnad – nu som en del av bilden istället för hela som varit traditionellt.  

  

Traditionella mätsystem som företagen använder sig av är konstruerade med 

utgångsläge i avdelningar hos organisationer istället för dess olika processer. Att sätta 

upp och kvantifiera relevanta mått är således en betydande aktivitet i 

förberedelsefasen vid benchmarking (Andersen & Pettersen 1995, s. 54). 

 

Mätparametrarnas utveckling består av följande tre steg: 
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1. Vilka mätparametrar skall övervägas för användning? 

 

2. Vilka mätparametrar används idag? 

 

3. Kombinera befintliga mätparametrar med de nya, i vissa fall kan det vara brett 

använda standardparametrar som fortfarande kan användas. 

 

Dessa tre i kombination med varandra ger ytterligare mått såsom 

kundtillfredsställelse, produktivitet och förbättringsförmåga (Andersen & Pettersen 

1995, s. 55).  

 

En mätning av prestationers två huvudkategorier, resultat och process, blir möjlig 

genom de tre mätparametrarna. Med resultat menas det resultat processen uppnår, och 

med process menas processens utförande. Dessa två kategorier är väsentliga för att 

kunna mäta en process prestationer fullständigt (Andersen & Pettersen 1995, s. 54-

55). 

 

Det är inte alla meningsfulla mätparametrar som lämpar sig för användning av 

benchmarking. Ibland kan mått vara etablerade i syfte för bland annat kontroll och 

övervakning som förbättrar de nuvarande processerna. Dessa mätparametrar är hårt 

knutna till de interna aktiviteterna och är nödvändiga i internt styrningssyfte. Således 

är dem inte relevanta i benchmarkingsyfte eftersom de är så pass integrerade. Dessa 

mätparametrar är sällan användbara för att jämföra sig med andra företag som 

använder andra och kanske bättre internt processarbete än dem själva. För att kunna 

bestämma bra benchmarkingmått så behöver företaget ha den förmågan att kunna se 

sitt eget företag genom kundens ögon - vad kunden verkligen tycker fungerar bra och 

inte. Att få företaget utvärderat av kunder är guld värt. Framtagning av sådana 

uppgifter fungerar som ett väldigt bra mått för benchmarking (Balm 1992, s. 74). 

 

3.6.3 Steg 3 – Analysera och förbättra processen som berörs 

Det är viktigt att de som är involverade eller äger den process som man planerar att 

studera verkligen har rätt uppfattning om vad som verkligen gäller angående 

processen, produkten eller tjänsten. Det är sällan de själva erkänner att dem inte är 

såpass insatta i själva verket. Saker och ting förändras med tiden och det är viktigt att 

dessa personer då har den vetskap som krävs. Så det kan av taktiska skäl vara bra att 

emellanåt kontrollera detta (Balm 1992, s. 75). 

 

Utförandet för analyseringen av processen kan gå till på så vis att ett flödesschema 

konstrueras över processen ifråga, och här kan även de individuella stegen inkluderas. 

Gränserna i schemat bör stämma överens med de inputs och outputs som Figur 2 visar 

samt det mätparametrar som är knutna till outputs som beskrivs i Steg 1 och 2 (Balm 

1992, s. 76).  

 

En svår uppgift men ändå en lärande kan vara att vidga ens gränser för processanalys 

utanför ens eget ansvar. Detta betyder att företaget kan kolla på vad sina kunder gör 

med deras output efter att det har skickats iväg till dem. Likaså få en förståelse för hur 

företagets egna leverantörer arbetar med företagets inputs innan de kommer in. Denna 
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aktivitet kräver självklart mer arbete, men det kan löna sig i och med att företaget kan 

få inspiration från dem (Balm 1992, s. 76). 

 

 

3.7 Subprocess II. Planering 

 

Planeringsfasen kan ses som den viktigaste fasen av dem alla. Planeringsfasen ligger 

till grund för benchmarkingstudiens struktur och spelar en stor roll huruvida de 

slutgiltiga resultaten skall visa sig vara tillfredsställande eller inte. Enligt Balm (1992) 

består planeringsfasen av tre centrala aktiviteter: 

1. välja ut en väl identifierad process i företaget som skall studeras, 

2. välja benchmarkingpartner, 

3. välja nivå för informationsinsamling (Balm 1992, s. 80, 82, 87). 

Enligt Andersen och Pettersen finns det dock en fjärde aktivitet i denna fas som är 

relevant för planeringen, nämligen att skapa ett benchmarkingteam (Andersen & 

Pettersen 1995, s. 31). 

 

När skapandet av benchmarkingteamet ska göras så bör företaget se till att teamet 

består av den som är ägare eller ansvarig för processen, de som är involverade i 

processen, en person som återfinns i ledningen samt en kund eller leverantör. 

Prioritering av medverkan från alla personer i teamet är ett måste, både i 

processbeskrivning och också av val av prestationsmål. Görs detta så underlättar det 

att teamet uppnår (Andersen & Pettersen 1995, s. 31-32): 

 

 tillräcklig motivation för uppgiften, 

 bästa förutsättning för att skapa relevanta mål för processen i och med att de 

med bäst kunskaper deltar, 

 större acceptans för benchmarkingarbetet, 

 bättre förståelse för varför målen är utformade som dem är samt vad för nytta 

dem avser att göra, vilket i sin tur minskar risken för manipulering och 

suboptimering  

 

3.7.1 Steg 4 – Välja det som skall ingå i benchmarkingstudien 

Genom identifiering och analysering av företagets alla kritiska framgångsfaktorer så 

görs valet av den process företaget ska välja för utförandet av en studie efter den eller 

de processer som påverkar dessa faktorer mest. Men det är väldigt viktigt att företaget 

har full förståelse för sin egen process innan de genomför en benchmarkingstudie utav 

den (Andersen & Pettersen 1995, s. 31).  Innan dess så är det således inte möjligt att 

göra en jämförelse med andra företag (Balm 1992, s. 69). 
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För att enklare få en förståelse för detta så låter man sig göra en dokumentation av de 

steg som kan finnas i processen som beskrivs i Steg 2. Även de metoder, praxis samt 

vem eller vilka som är involverade i processen. Utöver detta så bör även en 

dokumentation över de mätparametrar som är kopplade till processen finnas tillhanda. 

Om inte detta finns dokumenterat så uppkommer ofta problem. Anledning till att det 

kan vara en bristvara är för att styrning och uppföljning baseras på enskilda 

avdelningar. Företaget får således inte kunskap om de processer som sträcker sig 

genom flera avdelningar, även en framställning av relevanta mål för processerna kan 

utebli (Andersen & Pettersen 1995, s. 31).  

 

Steg 4 fungerar även som ett komplementsteg till Steg 2, där prioritering och 

etablering av mätparametrarna skall bli färdigt (Balm 1992, s. 81). 

 

3.7.2 Steg 5 – Välja benchmarkingpartners 

Det är kostsamt att genomföra en bra och fullständig benchmarkingstudie. Om nu 

företaget satsar på att lägga ner stora resurser på en sådan här typ av studie så är det 

lika bra att sätta ribban högt av val för benchmarkingpartner. Om nu målet är att bli 

bäst på det man gör så vinner företaget betydligt mycket mer på att välja en partner 

som bedöms vara ett best-of-the-best-företag. Det finns även den möjligheten att 

jämföra sig internt inom organisationen. Men det får sällan den genomslagskraft som 

att jämföra sig med ett företag som är bäst i sin klass (Balm 1992, s. 82). 

 

Att genomföra en benchmarkingstudie är som tidigare nämnt resurskrävande, allra 

helst om företagen befinner sig på olika kontinenter. Därför kan ett företag med få 

resurser tvingas avstå från möjligheten att välja ett företag som är bäst i sin klass för 

att jämföra sig med just av detta skäl. En sak som man skall vara medveten om är att 

bäst-i-klassen-företag inte alltid är bäst på allt dem gör (Balm 1992, s. 82-83). Risken 

finns att företag får den så kallade Halo-effekten. Det är ett begrepp som används i 

psykologin som beskriver hur man kan göra positiva eller negativa bedömningar på 

ett särskilt synligt drag. Inom benchmarking kan denna effekt uppstå som: 

 

 halopositiv, när man tar för givet att företag som är bäst i sin klass för en process 

verkligen är bäst på alla andra områden också. Företag som vinner priser för deras 

kvalitet upplever ofta att andra vill genomföra benchmarking om nästan vad som 

helst mot dem. 

 

 halonegativ, där företag avskriver ett annat företag som benchmarkingpartner bara 

för att företaget visar fallande siffror vad gällande till exempel försäljning eller 

annat, trots att företaget är bäst i klassen på en process (Andersen & Pettersen 

1995, s. 67). 

 

Det kan därför vara till stor nytta att titta på hur företag sköter de processer som 

fungerar som delprocesser till den absolut förstprioriterade processen som gett 

företaget stora framgångar (Balm 1992, s. 83). 

 

I många fall är det mycket lättare sagt än gjort att hitta företag att jämföra sig med 

som leder till verkliga förbättringar, framförallt är det svårt att hitta företag som 
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befinner sig i världsklass och jämföra sig med dessa. Detta kan visas med en 

illustration av den så kallade ambitionspyramiden: 

 

 

 

Figur 5. ”Ambitionspyramiden” (Andersen & Pettersen 1995, s. 66). 

 

Ambitionspyramiden är till för att illustrera den sannolikhet som råder för att företag 

skall hitta information som hjälper dem att förbättra sin verksamhet. Vad som kan 

utläsas från den är att det är mycket svårare att komma i kontakt med information som 

leder till framgång än det är att hitta liknande information som företag redan är 

medvetna om och som inte är till någon nytta. I praktiken betyder detta som vi 

tidigare nämnt att det är tid och resurser som spelar in för att komma högre upp i 

pyramiden (Andersen & Pettersen 1995, s. 66). 

 

Planerna kan komma att förändras för företag efter att ha sett denna illustration. De 

kanske inte behöver jobba sig ända upp för att det dem tycker att det räcker med att 

jämföra sig med ”goda förebilder”. Avsikten med pyramiden är att företag skall tidigt 

tänka igenom vilka mål dem verkligen har med benchmarkingstudien (Andersen & 

Pettersen 1995, s. 66). 

 

När företaget tagit fram diverse upplysningar och olika företag så skall dessa hjälpa 

till att matcha de kriterier som företaget har satt upp för blivande partner. Det är 

viktigt att man framställer en lista på flera olika företag då dem kan lämna återbud 

(Andersen & Pettersen 1995, s. 73). 

 

3.7.3 Steg 6 – Välj nivå för informationsinsamling 

Informationsinsamlingen kan delas upp i olika nivåer och benchmarking kan ta upp 

delar eller till och med fylla ut alla dessa nivåer. Nivåerna kan sammanställas i en 

hierarkisk modell. Många är inte medvetna om när dem läser en artikel eller ser på en 

dokumentär, etc., om andra företag att detta faktiskt räknas som benchmarking - fast 

på låg nivå. Detta kan göras kontinuerligt utan deras medvetande och dessa typer av 

aktiviteter utgör den lägsta nivån i hierarkin. Balm (1992) kallar detta för ”low-key 
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benchmarking” och kan användas för att sätta upp mål för de processer, produkter 

eller tjänster som är prioriterade som låga eller måttliga i Steg 4 (Balm 1992, s 87-88). 

 

Det finns vissa faktorer som bör tänkas igenom när information ska samlas in, och 

detta för att göra det enklare och mer effektivt för den som samlar in den. Några av 

dessa faktorer är (Balm 1992, s 88): 

 

 Typ av data (exv. trender, förhållanden) 

 Mängd av information (exv. tidsåtgång, behörig till den) 

 Rätt information (exv. precision, validitet) 

 Informationens kostnad (exv. kronor, tid för insamling) 

 Insamlare för informationen (exv. en själv, kollegor, konsulter) 

 

Den metod som benchmarkingteamet väljer är avgörande för kostnaden och värdet på 

den informationen som samlas in. En lista kan göras på metoder som medför lägre 

kostnader, men är generella, i toppen och på aktiviteter som är betydligt mer 

kostsamma, men har också större betydelse, i botten (Balm 1992, s. 89):  

 

 Granska artiklar  

o Internt inom företaget/organisationen 

o Externt 

 

 Undersökningsrapporter 

o Surveys 

o Konsultstudier 

 

 Direktkontakt 

o Korrespondenter 

o Telefon 

o Besök 

 

Hierarkin är illustrerad i figur 5, men då med dem mindre kostsamma och värdefulla 

metoderna som bas. Det sunda förnuftet säger att de som utför benchmarking skall 

börja längst ner i hierarkin för att sedan klättra uppåt tills en lämplig nivå har uppnåtts 

för att sedan fortsätta med Steg 7 (Balm 1992, s. 89). 
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Figur 6. A Benchmarking Data Collection Hierarchy (Balm 1992, s. 90).  

 

 

3.8 Subprocess III. Benchmarking  

Det tredje steget i en benchmarkingprocess är kärnarbetet där man har klart för sig om 

vad och hur studien skall genomföras. Med hjälp av det tidigare planeringsarbetet 

finns det klara riktlinjer om varför undersökningen görs och vad man hoppas på för 

resultat i form av vad vissa förbättringsalternativ man nått fram till kan ha för 

framtida effekt på den egna verksamheten.  

  

3.8.1 Steg 7 – Samla in data och organisera det 

Detta moment är starkt kopplat till det förgående som har bestämt vad och vilka som 

studien är riktigt mot. Beroende på detta finns det olika tillvägagångssätt i arbetet med 

att samla nödvändig och relevant information. Det är extra viktigt att samla in data 

som är korrekt och komplett för att övertyga ledningen om att det är en giltig grund att 

basera verksamhetsförändringar på. Här finns det inga genvägar i jakten på att 

fastställa skillnaden mellan den egna verksamheten och den man riktat in sig att 

jämföra mot (”best practice”). För att få en god kvalitetsnivå på den insamlade data 

finns några nyckelbegrepp som karakteriserar insamlingen (Balm 1992, s. 100): 

 

 Frågvishet 

 Envishet 

 Handlingskraft 

 Självsäkerhet 

 Innovation  
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När man samlar in data är det viktigt att bära med sig perspektivet att det inte räcker 

med endast prestationsmätningar utan även information om bakomliggande processer 

och metoder som använts för att uppnå resultatet. De är också essentiellt att den 

information man samlar in har en motsvarighet i den egna verksamheten för att kunna 

dra likvärdiga paralleller och fastställa prestationsgapet mellan de två (Balm 1992, s. 

101). Som nämnts tidigare finns det åtskilliga tillvägagångssätt att samla data: 

intervjuer, formulär, studiebesök, statistik från tredje parter etc. I fall man avser att ha 

direkt kontakt med dem man riktar in sig på är det viktigt att vara förberedd och skapa 

en relation till motparten och inte ställa frågor man själv inte skulle vilja svara på med 

hänsyn till konfidentiellitet. För att maximera mötet krävs också att man är väl 

införstådd med verksamheten och har nödvändig bakgrundsfakta såsom ekonomiska 

resultat och andra tillgängliga sekundärdata (Balm 1992, s. 102-103). 

 

3.8.2 Steg 8 – Beräkna prestationsgapet 

Benchmarkinggapet är skillnaden i mått mellan det man avsett studera, dess egen 

verksamhet i nuläget och där man i framtiden vill befinna sig (Balm 1992, s. 105). Nu 

med insamlad data finns möjligheten till en noggrann analys för att säkerställa gapet 

och dess bakomliggande problematik. Det finns en tendens att efter man genomfört 

datainsamlingen infinner sig i ett belåtet stadium och går tillbaka till det vardagliga 

arbetet, något som kan ha förödande konsekvenser om man investerat pengar i 

benchmarkingprocessen och vill ha framtida avkastning (Balm 1992, s. 105-106).   

 

Det finns tre grupper som ett prestationsgap kan delas in i olika klasser: positiva, små 

och negativa (Balm 1992, s. 106). 

 

Positiva – Dessa är sällsynta och visar ett gap som är till den egnas verksamhets 

fördel. Man är med andra ord före sina konkurrenter och har ett försprång. Har man i 

tidigare steg gjort ett bra arbete med att välja mål för sin studie är det dock väldigt 

ovanligt att man kommer fram till ett sådant gap. Skulle så vara fallet kan man dock 

även dra lärdom av detta och inse att konkurrenterna snabbt kan komma ifatt då man 

själv är ”best practice” för andra och då kontinuerligt måste utveckla och förbättra 

något som redan är bra - allt för att behålla sin ledande position (Balm 1992, s. 106). 

 

Små – Detta innebär att man befinner sig på en ungefärlig nivå med sina 

benchmarkingpartners. Trots att man är i klass med de bästa finns det inte utrymme 

att slappna av. Med hjälp av den insamlade data från förgående steg kan man 

lokalisera prestationsgapet eller annan användbar information om hur någon annan 

arbetar och med hårt arbete förvandla små gap till positiva (Balm 1992, s. 107). 

 

Negativa – Att resultatet av en prestationsjämförelse visar på ett negativt gap är det 

vanligaste utfallet om man har gjort ett gediget förarbete med att plocka ut ”best 

practice” för jämförelse. Ett negativt gap kräver en stark åtgärdsplan för att minska 

gapet och förbättra verksamheten (Balm 1992, s. 107).  
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3.8.3 Steg 9 – Uppskatta framtida prestationer 

I det här steget skall ett diagram utformas med olika förändrings punkter i förhållande 

till tid. Det gäller att i det här stadiet vara klar över vilket tidsperspektiv man ska ha 

för förändringsarbetet och vilka resurser som skall investeras i förändringen. Det kan 

vara aktuellt att granska prestationsgapet ytterligare en gång med hjälp av nyinkallad 

expertis för att vara säker på att resultatet stämmer innan man lägger mer tid och 

pengar på att skapa en förändring. På grafen utformas tre tidslinjer baserat på tidigare 

mätningar och uppskattade förändringsresultat (Balm 1992, s. 111). 

 

Figur 7. A Gap Analysis Chart (Balm 1992, s. 111). 

 

1. Tidigare mätning. 

2. Aktuell mätpunkt, var vi befinner oss nu. 

3. Utvecklingen i framtiden om ingen förändring görs. 

4. Marknadsledande position. 

5. Marknadsledande framtida position efter fortsatt utveckling baserat på dagens 

mätningar. 

6. Efter att ha handlat efter en engångsplan utan kontinuerlig förbättring. Endast en 

taktisk korrigering sker vid ett tillfälle. 

7. Projekterad förbättring efter en strategisk korrigering av processen/metoden. 

8. Uppnått likgiltig prestation med benchmarking (Balm 1992, s. 111-112). 

 

Med en sådan graf kan nu benchmarkingteamet jobba fram en åtgärdsplan för att 

stötta utvecklingen och presentera lösningar som kan snabba på förbättringsprocessen 

(Balm 1992, s. 112). 
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3.9 Subprocess IV. Post Benchmarking 

 

Detta steg karakteriseras av en konventionell projektledningsprocess där 

förbättringsåtgärder analyseras och implementeras. En nyckelfaktor för att dra full 

nytta av den tidigare benchmarkingstudien är att agera så snabbt som möjligt för att 

inte tappa ytterligare mark mot det man riktat in sin benchmarking på (Balm 1992, s. 

115). 

 

3.9.1 Steg 10 – Presentera benchmarkingresultat 

Detta är ett kritiskt moment för att skapa övertygelse inom organisationen att en 

ändring är nödvändig. Det är benchmarkingteamets uppgift att framställa resultaten så 

att dem rättfärdigar tillskott av resurser till förändringsarbetet. Människor i allmänhet 

är ovilliga till förändringar, något som måste överkommas om benchmarkingprojektet 

inte ska fallera och verksamheten återgå till ”business as usual” trots medvetenheten 

om prestandagapet (Balm 1992, s. 116).  

 

Det finns två huvudgrupper som måste förstå och acceptera situationen för att en 

förändring skall vara möjlig. Den första är ledningsgruppen som ska skjuta till 

nödvändiga resurser och genomföra en strategisk ändring, den andra är de anställda 

som kommer att påverkas i deras dagliga arbete. Det finns tre stycken huvudpunkter 

för att skapa acceptens för resultaten (Balm 1992, s. 116): 

 

 studera de specifika mottagare och dess behov,  

 anpassa kommunikationen till dem och tillsist,  

 organisera kommunikationen på ett lättförståeligt sätt för dem som inte är insatta.  

 

Val om sätt att kommunicera ut resultatet kan variera beroende på mottagare. Den 

vanligaste är dock en kombination av skriftlig rapport i kombination med en muntlig 

genomgång. Upplägget på presentationen skall ge åhöraren en bra 

informationsbakgrund för att sedan tillfullo förstå fördelar och förändringar som en 

del i benchmarkingarbetet. Ett team som har i uppgift att driva genom en förändring 

kan i detta stadium även bidra med input och förmedling av resultat om klartecken 

getts från ledningsgruppen. Slutligen kan man sammanfatta detta steg som ett känsligt 

moment som kräver mycket eftertanke för att den totala benchmarkingstudien skall i 

slutändan ge utdelning och avkastning på nedlagt arbete (Balm 1992, s. 117-119). 

 

3.9.2 Steg 11 – Upprätta mål och åtgärdsplan 

Det finns två stycken mål som ska belysas i detta steg, kort- och långsiktiga. 

Långsiktigt mål definieras ofta som ”strategisk mål” samtidigt som kortsiktiga anses 

vara ”taktiska” (Balm 1992, s. 120). 

 

Det finns flera olika typer generella mål i ett företag och utifrån dessa kan man skapa 

en hierarki i vilken ordning ett mål omarbetas (Balm 1992, s. 120). 

 

1. Övergripande affärsidé – denna ändras sällan 

2. Planeringsprinciper – ändras då och då 
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3. Strategier – ändras regelbundet 

4. Prestationsmål – ändras ofta 

5. Taktik – ändras ofta 

6. Företagets operativa planering och mål – ändras regelbundet och ibland ofta 

 

Med denna sammanställning av mål och resultatet av benchmarking rikta in sig på 

vilka mål som behöver förändras för att uppnå en förbättring. Målformulering måste 

vara precis för att skapa något att jobba emot för att i längden få avkastning på 

investerade resurser i förändringsarbetet. En avvägning måste göras för att få 

realistiska dock utmanande mål som gör att medarbetare känner engagemang i att 

uppfylla dessa. När väl mål har etablerats skall dessa förvandlas till konkreta planer 

för att uppnå de nya målen, dessa planer skall också innefatta fortsatt benchmarking 

för att kontinuerligt mäta av företagets framsteg (Balm 1992, s. 121). 

  

3.9.3 Steg 12 – Implementera förbättringar 

Vi har nu kommit till de steg där resultaten av benchmarkingstudien skall stå till 

grund för implementeringen av förbättringarna. Här krävs det en ledning av arbetet 

som är simpelt och bra (Balm 1992, s. 121). 

 

Innan förbättringarna införs så måste organisationen få ta del av de idéer som finns 

och därefter måste ett klartecken fås för att kunna sätta igång arbetet. En 

implementeringsplan över hur detta arbete ska gå till måste framställas (Balm 1992, s. 

121-122). Implementeringsplanen kan innehålla uppgifter så som vilka aktiviteter som 

måste genomföras, i vilken sekvens dessa aktiviteter skall utföras, vilka som skall 

bära ansvaret och organisera arbetet. Det kan vara så att speciell kompetens krävs och 

därför måste implementeringsteam väljas efter dess olika färdigheter. Det är även 

viktigt att en tids- och resursplan finns tillhanda (Andersen & Pettersen 1995, s. 126).  

 

När väl implementeringsplanen är genomförd så är det viktigt att teamet både 

medveten som sina egna mätningsmål och även företagets eller till och med hela 

organisationens mätningsmål. Detta eftersom de får en bättre uppfattning för hur de 

kommer in i bilden (Balm 1992, s. 121-122). 

 

3.10 Subprocess V. Framstegsbedömning 

Efter att ha gjort klart förberedelserna, planeringen, de olika valen och själva arbetet 

är nu i full gång så är detta den sista etappen i benchmarkingprocessen (Balm 1992, s. 

125).  

 

3.10.1 Steg 13 – Granska aktuell benchmarkingintegration 

I detta steg som är det sista steg som är unikt för benchmarking skall företaget 

analysera huruvida dem har lyckats integrera benchmarking som verktyg i deras 

målsättning och styrsystem. Det finns nu en del frågor man bör ställa till sig själv 

(Balm 1992, s. 125-126): 
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 Är en lämplig nivå av nuvarande benchmarking inräknat i målsättningen i Steg 

11? 

 Är kompetenserna för utförandet av benchmarking utspritt över hela 

organisationen? 

 Har en tillfredsställande benchmarkingprocess blivit bestämd över hela 

företaget eller organisationen? 

 Har tekniska experter accepterat att benchmarking leder till idéer som 

kompletterar deras egna? 

 Har planeringen för benchmarking blivit inkluderat hos alla managers 

prestationsplaner? 

 Har den förväntade nivån av avkastningen för benchmarkingen blivit 

uppnådd? 

 

Visar det sig att svaret är positivt på dessa frågor så vet man att man är på rätt väg 

(Balm 1992, s. 126). 

 

3.10.2 Steg 14 – Projektbedömningsprocessen och måluppdatering 

För att analysera hur benchmarking har blivit accepterat i företaget så brukar bra 

projektstyrning involvera övervakning av implementeringsplaneringen av Steg 12. 

Denna bedömning bör visa på hur fem analytiska parametrar förhåller sig till 

utvecklingen. Dessa parametrar skall sammanställas vid olika milstolpar. Det är 

viktigt att alla som berörs får vetskap om dessa. De som berörs kan bland annat vara 

ledningen och implementeringsteamet. Övervakningen bör fortsätta efter att 

implementeringen är klar för att på vis kunna säkerställa stabilisering och fortsatta 

prestationer mot långsiktiga mål (Balm 1992, s. 127). 

 

Bedömningen bör även omfatta det som Camp
4
 kallar för ”leadership maturity”. Det 

talar om hur företaget arbetar mot sina benchmarkingmål om att bli bäst i klassen på 

allt dem gör. Detta når man när man själv har mognat och anses vara en god förebild 

för andra och detta skall då genomsyra företagets alla processer, produkter, tjänster 

och planer. Det finns en del punkter som kan bockas av för att få upplysningar om 

vart man står idag (Balm 1992, s. 127):  

 

 Om alla benchmarkingens huvudmått hållit bra gap i jämförelse med 

organisationen som är bäst. 

 Om andra företag kontaktar ditt företag, till exempel i benchmarkingsyfte. 

 Om kunderna är mycket nöjda med produkten och tjänsten som de köpt. 

 

 

3.10.3 Steg 15 – Återställ mål och återgå till Steg 1 

För att stanna kvar på, eller framför allt nå, toppen så är det väsentligt att återställa 

eller förnya målen inom företaget. Genom denna process växer företaget inom sig 

                                                        
 

4 Robert C. Camp - benchmarkingpionjär vid Xerox. 
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självt och blir mer moget, och blir där igenom bekant med omväxlande omgivningar 

och kunskapen om benchmarking blir allt rikare. Sannolikheten att företagets alla data 

och rapporter skall vara giltiga blir allt större och säkrare, vilket i sin tur leder till att 

framgången man mött har stor chans att bli bredare (Balm 1992, s. 128). 

 

När nya mål framställs så talar erfarenheten ofta för att det leder till mer utmanande 

sådana, såvida de föregående målen inte kunde bli uppnådda. Men låter företag sänka 

nivån på sina mål så köper de sig ofta en biljett till nedgångar. Därför är det viktigt att 

försöka ta nya steg och inte sluta i lärandeprocessen bara för att det sista steget är 

uppnått. Ett uttryck som ”övning ger färdighet” passar väl in här. De företag som når 

nivån ”bäst i sin klass” får inte låta övermodet komma att styra över dem. Det kan 

leda till att genvägar tas i denna disciplinära benchmarkingprocess, vilken måste 

följas strikt i alla steg. De felsteg som inte får göras är (Balm 1992, s. 128-129):  

 

 låta koncentrationen försvinna efter en tids framgång,  

 förutse att företagets som sist var bäst fortfarande är det – ta reda på det, 

 ta genvägar och börja på ett senare steg i benchmarkingprocessen - börja alltid 

från början, 

 avsluta pågående benchmarkingstudie, såvida det inte förutses vara 

förlustbringande. 

 

Det finns inga regler som säger hur hårt satsningen på benchmarkingstudien skall 

utföras eller hur ofta en sådan bör genomföras. Allt är beroende på olika tillfälligheter 

såsom den totala kundfredställelsen, tillgängliga resurser, resurser som beräknas 

behövas, dåliga gap mellan företagets egen prestation och deras benchmark, etc. 

Orsaken till detta är att de flesta organisationer har en budget och en plan för en årlig 

basis, och här ingår en passande nivå för benchmarking. Balm, som håller med, 

nämner att Camp föreslår att om nästa stora benchmarkingstudie blir försenad med tre 

år så bör benchmarkingteamet börja om från början. Detta eftersom mycket hinner 

förändras på dessa år (Balm 1992, s. 129). 

 

 

3.11 Fortsätta benchmarkingarbetet 

Det är viktigt att inte stanna upp med benchmarkingprocessen utan låta den ständigt 

gå på högvarv. När första benchmarkingstudien anses vara färdig så är det tid för att 

börja om och tänka i nya banor. Kanske finns det andra processer som bör studeras 

med benchmarking, och kanske finns det fler framgångsfaktorer som behövs 

förbättras. Att integrera benchmarking i företagets standardverktyg är ett bra sätt för 

att ständig vara aktiv. Ett företag kan som tidigare nämnt bara bli bättre på att utnyttja 

benchmarkingen till fullo genom att lära utav sina tidigare benchmarkingstudier. 

Kunskap kan aldrig vara för tungt att bära. Alla medarbetare inom organisationen som 

har arbetat med benchmarkingstudien har tilltagit intellektuellt, kontakter har knutits 

med omvärlden och kan användas vid andra studier i framtiden. De har lärt sig hur 

deras egen organisation fungerar och mycket finns dokumenterat om den. Allt tyder 

bara på att det kan gå bättre (Andersen & Pettersen 1995, s. 136-137).  
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Om företaget skall kunna förbättra sin benchmarkingprocess så är det viktigt att de 

själva är medvetna om vad som har gått bra och inte. Även kunna förstå vad som kan 

göras bättre samt vilka fällor som kan undgås att trampa i nästa gång. Om inte varje 

individ i benchmarkingteamet själv har den självinsikt som krävs för att utvärdera sig 

själva gällande deras starka och svaga sidor så märker de övriga i teamet det och kan 

där igenom göra anpassningar som hjälper dem att göra nästa benchmarkingprocess 

effektivare. (Andersen & Pettersen 1995, s. 136-137). 
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4 Företagsinformation 

I detta kapitel redogörs allmänt fakta om studiens valda företag. 

 

4.1 Expert 

Expert Sverige ingår i en större nordisk koncern där de övriga länderna Norge, 

Danmark, Estland och Finland utgör resten av koncernen. Länderna bidrar 

tillsammans med ca 1000 butiker och dessa utgör koncernen Expert. Koncernen ägs 

av A. Wilhelmsen AS som är ett Oslobaserat företag och har nära 70 års erfarenhet i 

branschen. 

 

I Sverige finns det ca.200 butiker som är utspridda över hela landet vilket gör dem 

lättåtkomliga. Tillsammans omsätter butikerna ca 4,3 miljarder SEK och företaget kan 

därför titulera sig som en av Sveriges största aktörer inom hemelektronik. Butikerna 

utmärker sig genom deras personliga service, centrala butikslägen, expertkompetens 

och deras noga urval av sortiment. De erbjuder sina klienter lösningar inom ljud, bild, 

foto, telefoni, vitvaror, el och data. 

 

 I Expert Sverige ingår Expert Detaljist AB, Feukgruppen, Polexgruppen och Expert 

Stormarknad. Expert Sverige har varumärkena Expert, Expert Stormarknad och även 

deras Internethandel på expert.se. (All information ovan hämtat från www.expert.se) 

 

 

4.2 SIBA 

SIBA är ett familjeföretag grundat 1951 av Folke Bengtsson. Till en början var 

utbudet begränsat till radioapparater och radiogrammofoner. Även egen tillverkade 

kristallkronor fanns i det limiterade sortimentet. Det dröjde tio år till Folkes son Bengt 

Bengtsson tog över verksamheten och utvecklade den till en renodlad tv- och 

radiokedja med flera butiker i Göteborg som följd av expanderingen. Det första 

varuhuset öppnades på Backaplan i Göteborg 1974 och banade iväg för det som idag 

utmärker varuhuskedjan. I slutet på 80-talet expanderade verksamheten ytterligare 

med ett bredare produktsortiment och mottot ”Lägre priser - bättre priser”. På 2000-

talet har SIBA tagit verksamheten över Sveriges gränser och har idag 58 varuhus i 

Sverige, Norge och Danmark.  

Sibas affärsidé går ut på att ”bättre än någon annan tillgodose våra kunders behov av 

hemelektronik. Målsättningen är att erbjuda kunden den bästa kombinationen av pris 

och service.”. Antalet anställda idag uppgår till 1250 och SIBA omsatte år 2006/2007 

4,5 miljarder med ett besökarantal på 500 000 – 900 000 per månad. (All information 

ovan hämtat från www.siba.se) 

 

 

 

http://www.expert.se/
http://www.expert.se/
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5 Empiri 

Här presenteras den insamlade informationen från vår empiriska studie: en detaljerad 

beskrivning om hur Siba och Expert arbetar med benchmarking. Resultatet är 

baserat på en frågemall som besvarats av företagens intervjurepresentant. Kapitlet 

innehåller även jämförelser mellan teori och empiri med ett kritiskt förhållningssätt.  

 

Grundtanken med uppsatsen var att samla information om hur ett antal större 

hemelktronikkedjor aktivt jobbade med benchmarking och deras syn på fenomenet, 

deras utveckling och användbarhet. Vid tillfrågning visade det sig dock att flera 

ledande kedjor på den Svenska marknaden ansåg att de inte arbetade med 

benchmarking på ett aktivt sätt alternativt inte kunde bistå med sådan information 

med hänvisning till konkurrensfördelar. 

 

5.1 Expert 

 

Kontaktperson 

Lotta Johansson som har befattningen business controller, och hon har arbetat inom 

Expert sedan 1995. 

 

5.1.1 Allmänt om benchmarking inom Expert 

Experts definition på benchmarking innebär prestandajämförelse - vad dem själva kan 

lära av dem bästa inom varje område. 

 

Expert började tidigt med benchmarking, närmare bestämt 1995, samma år som 

respondenten började arbeta där. Dem har följt en positiv utveckling med användandet 

av benchmarking. Goda resultat har redovisats och hon nämner att det beror på att de 

lagt ner mycket fokus på att lära av de bästa inom de områden de själva inte har varit 

så duktiga på - precis vad benchmarking förespråkar. 

 

De arbetar med både intern och extern benchmarking. Det interna 

benchmarkingarbetet håller sig inom den nordiska koncernen mellan de olika 

butikerna. De jämför deras olika nyckeltal i syfte om att utveckla och hålla en jämn 

nivå för arbetsprestationerna. Det externa benchmarkingarbetet som utförs syftar till 

att analysera och jämföra sig med konkurrenternas utveckling. 

 

5.1.2 Experts benchmarkingstruktur 

 

Den ”officiella” benchmarkingfunktionen styrs främst från ekonomiavdelningen. 

Nyckeltal tas fram vecko- och månadsvis. Dessa diskuteras med de berörda i 

ledningsmöten, vilka återkommer inom samma perioder. Syftet med mötena är för att 

kolla om vart man ligger i förhållande till de uppsatta målen. Jämförelse av nyckeltal 
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görs internt mellan de olika länderna, butik mot butik eller de olika regionerna 

emellan. Dem tittar även på hur dem ligger till i förhållande till sina konkurrenter. 

 

5.1.3 Experts benchmarkingprocess 

 

Planering 

Expert benchmarkar verksamhetsprocesser, arbetsmetoder och prestationer. Dessa 

jämförs mellan de olika länderna och butikerna. På så sätt får dem reda på toppar och 

dalar, alltså vart det fungerar bäst och vart det fungerar sämst. Val för där man ska 

genomföra en benchmarkingstudie görs således på de platser där någon av dessa 

parametrar visar sämst resultat. Därefter måste allt dokumenteras som är avgörande 

för det som avses studeras. 

 

Datainsamling 

Insamlingen utav information för den interna benchmarkingen sker främst från deras 

egna affärssystem och de olika butikernas datasystem. Information för det externa 

benchmarkingarbetet kommer från bland annat branschstatistik och Business 

Intelligence. 

 

Dataorganisering 

I butikernas datasystem så kan all typ av data utläsas, bland annat det dem främst 

kollar på i butiksnivå, nämligen nyckeltal. Om en butik presenterar goda nyckeltal så 

får de ansvariga i uppgift att kolla upp hur denna butik lyckades med denna bedrift. 

De som kommer i kontakt med informationen är dem som berörs inom varje område. 

Ledningsgruppen och koncernledningen har tillgång till all information som 

dokumenteras. 

 

Arbetet med benchmarking på huvudkontoret görs på liknande sätt, men här tar dem 

fram nyckeltal för de olika regionerna och jämför sedan dessa mellan varandra, och 

även mot branschen med så kallad HUI-statistik
5
 

 

Uppföljning 

Uppföljning sker genom regelbundna möten och kommunikation med Experts norska 

ägare. Kommunikationen dem emellan sker dagligen, och om det inte händer något 

extraordinärt varje dag så sker möten med ledningsgruppen vanligtvis vecko- eller 

månadsvis. Siffror presenteras för varje butiks försäljning om hur dem förhåller sig 

till de planerade målen.  

 

Resultat och affärerna diskuteras huruvida dem skall gå tillväga i fortsättningen. Visar 

resultaten och fynden från benchmarkingen att förbättringsmöjligheter är 

genomförbara så förs detta vidare direkt till ledningen så att dem kan ta beslut. 

 

Framtida användning av benchmarking 

                                                        
 

5 Handelns Undersökningsinstitut 
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Expert tycker benchmarking är ett utmärkt redskap när det gäller att ständigt kunna 

utvecklas som företag och särskilda prestationer. De tycker även att benchmarking 

fungerar utmärkt för att höja arbetsnivån, och detta åstadkoms genom att dem 

arrangerar interna tävlingar sinsemellan där alla butikerna ingår i ett rankingsystem. 

På detta vis låter sig tävlingsandan genomsyra hela kedjan. 

 

Något Expert skulle vilja bli bättre på är att lägga fokus på färre områden och följa 

upp de valda områdena ordentligt istället för att mäta allt som inte analyseras 

tillräckligt noga och inte är någon direkt framgångsfaktor. I övrigt så fungerar arbetet 

med benchmarking bra i företaget. 
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5.2 SIBA 

 

Kontaktperson 

Sara Widman på SIBA. Hon har befattningen informationschef och har arbetat inom 

SIBA sedan december 2001. 

 

5.2.1 Allmänt om benchmarking inom SIBA 

SIBAs definition av benchmarking innebär den process där man jämför och 

analyserar tidigare lyckade projekt. 

SIBA har i princip arbetat med benchmarking sedan det startade, men dem har aldrig 

uttalat sig om att dem har arbetat med det. Det är framförallt de senaste 10 åren som 

dem har arbetat efter ett mer utformat sätt i sitt genomförande.  

SIBA arbetar både intern och extern benchmarking. I det interna arbetet med 

benchmarking så kollar de främst på arbetsmetoder, processer och projekt. Med 

projekt kan innebära att dem kollar på tidigare genomförda IT-projekt huruvida dem 

lyckades uppnå sina mål till exempel förhållande till resurs- och tidsplan. De kollar 

även på hur dem utför sina arbeten, om det är någon aktivitet som visat gott föredöme 

så försöker dem överföra detta arbete till andra delar av sin verksamhet. 

 

5.2.2 SIBAs benchmarkingstruktur 

SIBA har inte någon bestämd benchmarkingfunktion, utan ansvaret för detta ligger 

hos projektledaren. Det är dennes ansvar att information dokumenteras och sprids 

vidare ut i företaget. Kommunikationen sker främst genom deras intranät, telefon eller 

muntlig konversation.  

Deras benchmarkingnivå (arbetsprocessen, utspridning) är densamma i varuhusen 

som på huvudkontoret. Allt är beroende på vilken befattning projektledaren har. SIBA 

har inga specifika benchmarkingmål de vill uppnå eller utveckla, men eftersom dem 

arbetar med att ständigt försöka förbättra sin verksamhet gentemot konkurrenter så 

görs specifika satsningar på de ”objekt” där de anser att det behövs och som kan 

förbättras ytterligare. Det går till på det sätt att ledningsgruppen samlas och 

tillsammans skulle man kunna kalla dem för ett benchmarkingteam eftersom det är 

dem som genomgår en undersökning av de förslag och möjligheter som har tagits 

fram. Dem diskuterar vidare om det är möjligt att genomföra dessa förändringar.  

 

 

5.2.3 SIBAs benchmarkingprocess 
 

Planering 

SIBA väljer att benchmarka de aktiviteter som visat gott föredöme. Utöver 

verksamhetsprocesser och arbetsmetoder så kan det exempelvis röra sig om 
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exponering, lösningar, säljtekniker. De vill särskilt lyfta fram de butiker som visat bra 

resultat och fungerar bra i allmänhet. Dem tittar även på hur varuhusen drivs. 

 

Datainsamling 

I SIBA finns det ett medvetande om en lyckad fattning, och det är som tidigare nämnt 

projektledarens uppgift att dokumentera viktig information från olika projekt som 

anses vara värt att titta närmare på. Eller sådana projekt som direkt kan kategoriseras 

som lyckade. 

 

Informationsinsamling om konkurrenter sker genom kontinuerlig uppföljning av deras 

marknadsaktiviteter, försäljning samt analys av deras årsredovisningar. De nämner 

också att de tittar närmare på sina konkurrenter eller partners i detaljhandeln om det är 

någon som sticker ut och visar prov på goda resultat. 

 

Organisera bearbeta 

Den betydelsefulla informationen flödar bland annat genom SIBAs intranät ut till 

övriga medarbetare som är i behov av den. De kan få idéer på olika sätt hur de skulle 

kunna förbättra verksamheten. När de studerar deras partners olika 

verksamhetsprocesser eller arbetsmetoder för att genomföra vissa projekt. De 

analyserar den information som de fått efter att ha studerat deras partners 

tillvägagångssätt att utföra olika processer och metoder. Olika förslag tas fram på vad 

de själva kan överföra till sin egen verksamhet. 

 

Uppföljning 

När väl benchmarkingstudien är färdig och resultat har presenterats så följer denna 

ledningsgrupp upp dessa och tittar ifall det är något som företaget kan utnyttja.  

 

Framtida användning av benchmarking 

SIBA hade gärna sett att deras uppföljning hade utvecklats och stärkts. Men i övrigt 

fungerar det som ett bra redskap och dem tror att en användning av benchmarking 

antingen kommer öka eller fortsätta i samma omfattning som idag. 
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6 Analys 
 

6.1 Expert 

 

Benchmarkingstruktur 

Expert har en tydlig struktur på hur de arbetar med den insamlade data de har tillgång 

till. Detta följer till stor del det arbetsflöde grunden till en benchmarkingstudie bygger 

på; planering, input, analysera, output/resultat. Eftersom dem saknar en specifik 

benchmarking funktion inom företaget arbetar dem inte med någon detaljerad ”steg 

för steg”-metod (exempel; IBM Rochester Benchmarking Process (Balm 1992, s.64)). 

Arbetsstegen är istället löst kopplade och dynamiska i det att de anpassas till den 

aktuella kartläggningen. Bendell, Boulter & Kelly 1993, menar att ett vanligt 

förekommande problem i företag är att benchmarking avgränsas till en sluten grupp 

som ledningen. Inom Expert sker mycket av jämförandet och förändringsarbetet på 

lednings och koncernnivå. Detta motsäger det teorin förespråkar om att benchmarking 

ska förekomma på flera olika hierkiskanivåer i en verksamhet (BBK, 1993). Detta är 

viktigt för att få ett engagemang som sträcker sig ända ner till försäljningsnivå och 

därmed skapa ett förtroende för benchmarking som genomsyrar hela verksamheten. 

Processen att lokalisera och urskilja ”best-practice” löser Expert internt genom att ha 

ett bra datorsystem som kan ge underlag för fortsatt arbete. Därmed finns det en 

fördefinierad datainsamlingsprocess i det ”benchmarkingled” Expert jobbar efter 

(Balm 1992).  

 

Även om det officiella svaret lyder att man benchmarkar olika verksamhetsaspekter, 

ger den samlade bilden ett annat svar. Fokus verkar ligga på nyckeltal baserat på ren 

försäljningsfakta. Även om vi anser att detta kan bidra till förbättringar i form av 

motivationshöjande effekter på säljarnivå, finns det ingen uppbackning av konkreta 

arbetsprocesser och alla andra aspekter inom företaget såsom logistik, 

marknadsföring, internkommunikation mm. Det fortsatta arbetet med att utveckla 

benchmarking inom koncernen måste decentraliseras för att nå ut i alla företagets 

grenar (BBK, 1993). Detta anser Expert själva inte vara ett behov och vill istället 

avgränsa sin benchmarking till färre områden. 

 

Vad benchmarkas 

Benchmarking i grunden bygger på att man vill förbättra en specifik process eller 

funktion. Detta blir då en grundnivå som sedan kan kopplas till t.ex. ekonomiska 

nyckeltal som då berörs av ett visst sätt att arbeta på (American Productivity & 

Quality Center, 1993). Expert utgår från nyckeltal för att sedan arbeta sig bakåt för att 

hitta orsaker till ett visst ekonomisktutfall. I motsatsen till vad teorin förespråkar läggs 

inte huvudfokus på grundläggande processer eller funktioner som sedan står till grund 

för ett specifikt resultat som framkommer genom studien.  

 

Uppföljning 

Ser man till benchmarkingsteget i Experts arbete som behandlar uppföljning, finner 

man att Expert inte kopplar uppföljning till det bakomliggande av en funktion eller 

process som benchmarkats (Balm, 1992). Istället fokuserar man på resultatet av denna 
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funktion eller process och dess utfall (I Experts fall, nyckeltal kopplat till enskild 

butiksförsäljning). Det innebär att själva benchmarkingstudien hamnar i skymundan 

och man riskerar att stirra sig blind på kortsiktiga försäljningsmål istället för en 

långsiktig strävan om förbättring och optimering (Balm 1992). Det finns emellertid en 

viss uppföljning och återkoppling genom att Expert utgår från en tidigare 

försäljningssiffra när man analyserar nya. På såsätt fortsätter benchmarkingarbetet 

efter avslutad studie och man drar lärdom av det tidigare inträffade (Andersen & 

Pettersen, 1995). 

 

Typer av benchmarking 

Det två huvudområdena inter- och extern benchmarking bildar tillsammans ett 

heltäckande stöd som kompletterar varandra väl (Andersen & Pettersen, 1995). Expert 

arbetar huvudsakligen med studier som berör den interna aspekten, även om de påstår 

ha en viss extern benchmarking.  
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6.2 SIBA 

 

Benchmarkingstruktur 

SIBA påbörjar en benchmarkingstudie efter att man uppmärksammat något som visat 

gott föredöme. Teorin har mer fördefinierade steg för hur man skall gå till väga för 

detta. SIBA hoppar därmed över vikta steg med att säkerställa att man arbetar mot 

”best practice” (Andersen & Pettersen, 1995). Processen med att lokalisera något som 

varit extra bra är alltså inte standardiserat och sker ad-hoc. Man arbetar således inte 

efter ett flödesschema som har specifika steg för att säkerställa kvaliteten på studien 

(Balm 1992, s.64).  

 

SIBA har heller ingen fast benchmarkingfunktion som kan utveckla arbetet och följa 

en mall och på ett effektivt sätt sprida den nyfunna kunskapen ut i verksamheten på 

samma sätt som en specialiserad projektgrupp kan (Andersen & Pettersen, 1995, s31).  

 

En benchmarkingstudie som är avklarade granskas av SIBA och först då ser man om 

det är något man kan förbättra eller anpassa sig efter. Detta moment ska komma i ett 

mycket tidigare skede då man lokaliserar ”best-practice”. I och med att man 

lokaliserat de eller det som är marknadsledande har man redan där något man kan 

sträva efter och vet att det måste ske ändringar för att nå upp i samma nivå (Balm, 

1992). På det sätt SIBA arbetar kan man tänka sig att det i många fall är slöseri på 

resurser om man kommer fram till att man drivit ett arbete under en längre period utan 

att vara säker på att man benchmarkar ”best practice”. Detta är en grundpelare i hela 

benchmarkingkonceptet som bidrar till att företag kommer förlora tron på föredelar 

med benchmarking p.g.a. bristande kunskap (Andersen & Pettersen, 1995). 

 

Vad benchmarkas 

I teorin beskrivs extern benchmarking som en process som är komplicerad och 

kostsam, något som är nödvändigt för att få bra kvalitet på resultatet 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Benchmarking). SIBA driver benchmarking externt 

genom att endast studera allmänt tillgängliga uppgifter. Detta innebär att man inte kan 

gå in på djupet och urskilja vad det är som gör konkurrenten till marknadsledande. 

Andersen och Pettersen menar att ett hinder för effektiv benchmarking är det faktum 

att företag inte använder benchmarking till det som har direkt påverkan på företagets 

framgång. Man väljer istället alternativ som är lättare att samla information om och 

tar där med en genväg (Andersen & Pettersen, 1995). 

 

Datainsamling och organisering 

Eftersom SIBA endast studerar allmänt tillgängliga rapporter i deras externa arbete 

med benchmarking så ges uppfattningen om att de bara går på ytan för att samla in 

information. Teorin förespråkar att samla in information om hur processer och 

metoder utförs och inte bara titta på prestationsmått för att uppnå resultat (Balm 

1992). SIBA nämner att de tittar närmare på hur konkurrenter och partner utför sina 

aktiviteter i processerna men samtidigt att de inte har någon fast benchmarkinggrupp 

som arbetar efter rutinuppgifter inom benchmarking. Utan SIBA har sporadiska eller 

strategiska diskussioner med ledningsgruppen om hur företag arbetar med projekt och 
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hur och vad dem själva skall göra för att kunna utföra dessa med samma framgång. 

Det blir således svårt att säkerställa vad det faktiskt är som har gjort att ett företag 

befinner sig där det gör idag. Således är det svårt att säga om SIBA verkligen utnyttjar 

benchmarking som verktyg till fullo. 

 

Kommunikation och spridning av benchmarkingarbete och resultat är varierande och 

inte för byråkratisk, något som enligt teorin kan hämma arbetet och samarbetet mellan 

olika verksamhetsfunktioner (BBK, 1993). Men eftersom de saknar en gemensam 

uppfattning om arbetssteg och tillvägagångssätt blir inte kommunikationen lika 

effektiv som den skulle kunna vara. 
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7 Slutsatser 

Detta kapitel innefattar studiens slutsatser kopplade till forskningsfrågorna och 

problemdiskussion. 

 

Efter att ha analyserat svaren från intervjuerna råder det ingen tvekan om att företagen 

ser en föredel med att bedriva benchmarking, även om det skiljer sig åt i 

tillvägagångssätt och nivån det bedrivs på. I relation till begreppet benchmarking kan 

vi dra slutsatsen att den uppståndelse som förekom i samband med Xerox introduktion 

av metoden, även smittat av sig på Svenska företag. Skillnaden är att företagen vi 

jämfört ser sig jobba med benchmarking men inte utifrån några fastslagna riktlinjer 

eller på en löpande basis.  

Eftersom konkurrensen inom branschen är hård kan man dra slutsatsen att 

benchmarking inte ger någon speciell konkurrensfördel utan är snarare ett verktyg för 

att överleva. Med denna föreställning blir det då självklart att fråga sig varför inte 

företag använder sig av extern benchmarking i samma utsträckning som intern. Den 

generella uppfattningen är att benchmarking fungerar bra (då i första hand internt då 

detta är huvudsakligt område). Men denna belåtenhet kan bidra till att man inte strävar 

mot en grundprincip med benchmarking; att aldrig nöja sig med företagets situation, 

hur positiv den än är. Detta kan man sedan utveckla och koppla till 

benchmarkingfunktionen inom ett företag där man inte ska sluta fortsätta utveckla 

arbetssättet bara för att man är nöjd med en viss del. Ser man att intern benchmarking 

bidrar till förhöjd lönsamhet finns det ingen anledning till att inte utforska 

möjligheterna med extern. En förklaring till detta kan vara en kombination av brist på 

resurser och kunskap. 

Det är betydligt lättare och mindre ekonomiskt kostsamt att bedriva benchmarking när 

alla de nödvändiga uppgifterna finns inom koncernen och är lättillgängliga. Det här 

kan vara en anledning till att intern benchmarking dominerar i de företag vi studerat. 

Ett företag som fokuserar för mycket på ekonomiska resultat kan i sammanhanget se 

benchmarkingkostnader i form av konsulter och andra resurskrävande uppgifter 

onödiga. Dessa resurser krävs för att lokalisera ”best practice” och skapa sig bra 

underlag med tillräckligt precis information för att inleda en jämförande process. 

Även om det officiella svaret lyder att man benchmarkar olika verksamhetsaspekter, 

får vi intrycket att fokuset ligger på nyckeltal baserat på ren försäljningsfakta. Även 

om detta kan bidra till förbättringar i form av motivationshöjande effekter på 

säljarnivå, finns det ingen uppbackning av konkreta arbetsprocesser och alla andra 

aspekter inom företaget såsom logistik, marknadsföring, internkommunikation mm. 

Det fortsatta arbetet med att utveckla benchmarking inom koncernen måste 

decentraliseras för att nå ut i alla företagets grenar.  I Experts fall anser de själva att 

detta inte är ett behov och vill istället avgränsa sin benchmarking till färre områden. 

 

Sammanfattningsvis kan vi summera att det inte bedrivs benchmarking som den från 

grunden förespråkats. Det råder en stor okunskap om vad benchmarking egentligen är 
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och varför man ska arbeta aktivt med det. Vi blev överraskade att av flera företag vi 

konfronterade med frågor om benchmarking, svarade de att de inte jobbade med det 

och inte hade någon direkt uppfattning av vad det innebar eller vilka fördelar som är 

förknippade med arbetet. När det gäller SIBA och Expert verkar det som att uttrycket 

är endast är ett skal för ett generellt jämförande arbete som görs omedveten om vad 

den egentliga innebörden är. Därmed är det svårt att konfrontera företagen om mer 

direkta kopplingar till teorin. En förklaring till detta kan vara att norden som helhet 

inte nåtts av den benchmarkinghysteri som länge pågått och förankrats i framförallt 

japanska och amerikanska företag. Eftersom det inte verkar finnas någon 

marknadsledande inom benchmarking inom den svenska hemelektronikbranschen 

finns heller inga förlorare i detta avseende. Men vi tror att om en stor kedja upptäcker 

fördelarna med benchmarking kan det innebära stora konkurrensfördelar vilket 

kommer tvinga konkurrenter att öppna ögonen för detta fördelaktiga instrument i 

jakten på ökad lönsamhet och marknadsandelar. Med andra ord är det bara en 

tidsfråga innan benchmarking når den svenska hemelektronikbranschen på allvar.
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8.1 Bilaga  

 

Intervjufrågor - Diskussionsriktlinjer 

    

o Vad är ditt namn? 

 

o Vad är din befattning och hur länge har du jobbat inom företaget? 

 

o Vad är definitionen av benchmarking för företaget? 

 

o Har ni någon ”officiell” benchmarkingfunktion?  

 

o Hur är benchmarking strukturerat?  

 

o På vilken nivå drivs detta arbete?  

 Varuhus?  

 Huvudkontor? 

 

o Vad eller vilka för ni benchmarking emot?  

 Internt?   

 Konkurrenter?   

 Arbetsprocesser?   

 Hur fastställs detta?   

 

o Vilka olika steg återfinns i er benchmarkingprocess? 

 

o Hur sker uppföljning av resultat? Åtgärdsplaner, uppföljning mm.  

 



 

 

 

 

o Vilka ”objekt” är aktuella att benchmarka?  

 Produkter?   

 Arbetsmetoder?  

 Processer?   

 

o Vilka informationskällor används vid informationsinsamling till 

benchmarkingarbete? 

 

o Hur kommer ni fram till det som kallas ”best practice” (veta vad som är 

marknadsledande/bättre än något ni själva gör)? Och hur analyseras detta för 

att göra det överförbart till den egna verksamheten? Hur kommuniceras 

informationen ut i företaget? T ex;  

 Ekonomiska resultat 

 Undersökningar 

 Avvikelser 

 

o Vilka har tillgång till benchmarkinginformation och varför? 

 

o Vilka erfarenheter har ni av benchmarking?  

 Historia?   

 Har benchmarking hjälpt företaget att utvecklas positivt? I så fall hur? 

 Hur tycker du benchmarking fungerar i företaget? 

 Vad kan ni bli bättre på? 

 

o Hur ser ni på framtida användning/utveckling av benchmarking inom 

företaget? 



 

 

 

 
 
 
 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi 
och informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas 
framtida behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. 
Ämnesintegration, helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en 
närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig 
om samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att 
förbättra sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt 
revision, administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för 
dem som vill designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov 
av och krav på organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva 
integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter 
eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-användning i företag och 
organisationer. 

 

Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som 
företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på 
inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket 
bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade 
grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. 
Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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