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Sammanfattning 

Titel: Effekten av benchmarking i två företag - observation leder till innovation. 

Seminariedatum: 2017-02-17 

Ämne/kurs: INO325, Examensarbete i innovationsteknik på kandidatnivå. 

Författare: Marcus Sundman, Vinh Tang 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka AktivBo och DHL Freight om hur de 
tillämpar benchmarking. Det som ligger i fokus är att ta reda på hur företagen använder sig av 
denna metod samt hur de implementerar det inom organisationen.  

Forskningsfråga: Hur tillämpar AktivBo och DHL Freight benchmarking för att generera 
nya lösningar till deras organisation?  

Metod: Kvalitativ, semi-strukturerade intervjuer, samproduktion. 

Teoretiska perspektiv: Vad är benchmarking, femstegsmodell, gränserna inom 
benchmarking, framgångsfaktorer och fallgropar. 

Empiri: Empiri som har blivit insamlad och bearbetad har ett fokus på hur AktivBo och 
DHL Freight arbetar med benchmarking för att vidareutveckla deras organisation. 

Analys/diskussion: Här har empirin och teorin analyserat, sett över vilka skillnader det finns 
mellan de två företagen samt hur de arbetar med benchmarking. 

Slutsats: Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat? Svaren får man genom att 
man jämför sig med andra bolag eller företag som är i samma sits. Benchmark är en stor del 
av det båda företagen jobbar med, för att kunna ta reda på vad man gör bra och vad man gör 
mindre bra i en specifik bransch är viktigt för företagets utveckling. 
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Abstract 

Title: The effects of benchmarking in two companies - observation leads to innovation. 

Seminar date: 2017-02-17 

Course: INO325, Bachelor´s degree project. 

Authors: Marcus Sundman, Vinh Tang 

Purpose: The purpose of this research is to analyze AktivBo and DHL Freight about how 
they use the method benchmarking. The underlying focus of this research paper is to 
understand how the organization’s use benchmarking and how they implement it. 

Question: How does AktivBo and DHL Freight apply benchmarking to generate new ideas 
to their organization? 

Method: Quality based method, semi-structured interviews, cooperation. 

Theoretical perspective: What is benchmarking, five-step model, success factors,the limits 
and pitfalls of benchmarking. 

Empirical research: Empirical research which has been gathered and processed has a focus 
on how AktivBo and DHL Freight works with benchmarking, how they use it to further 
develop their organization. 

Analysis/discussion: In this chapter the authors have analyzed the interview data and 
theoretical perspectives, and then compared the differences between the two companies about 
how they work with benchmarking. 

Conclusion: What is a good result? What is a less good result? The answer to that is 
accomplished by comparing ourselves with other companies or businesses who are also in the 
same seat. Benchmark is a big part of what the two organizations work with, to find out if the 
organization does it good or less good in a specific industry is extremely important for the 
organization's development. 
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Förord 
Denna studie handlar om att skapa en förståelse för hur organisationer arbetar med 

benchmarking, att ta reda på hur de använder sig av detta styrmedel för att vidareutveckla 
deras organisationer. Författarna vill även ta denna chans och tacka de som har hjälpt att göra 

denna studie möjlig, tack till handledaren Erik Lindhult, som har gett ordentligt stöd under 
hela processens gång samt tacka klasskamraterna från kursen INO325 som har framfört 

konstruktiv kritik vid ett flertal seminarium, ni gjorde det möjligt till att kunna vidareutveckla 
detta examensarbete. Författarna vill även ge ett stort tack till respondenterna AktivBo och 
DHL Freight som har bidragit till studien, utan er skulle denna forskning inte vara möjlig! 

 
Eskilstuna, februari 2017 

    Marcus Sundman Vinh Tang 
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1.0 Begreppsförklaring 
Författarna har valt att använda sig av tre nyckelbegrepp som kommer att beskrivas i detta 
arbete. 
 
●   Innovation -  Innovation kan vara något som är nytt eller en idé som har blivit förbättrad, 

t ex en lösning, affärsidé eller en produkt. 
●   Organisationsutveckling - handlar om olika insatser som syftar på att förbättra en 

organisations förmåga att lösa en uppgift eller uppnå ett mål. 
●   Benchmarking - Handlar om att ett företag utvärderar sin verksamhet kvalitativt eller 

kvantitativt och därefter jämför sin organisation mot några som ligger bättre till inom 
ett verksamhetsområde. 

 

1.1 Inledning 
Det ligger i människans natur att ta genvägar. Genvägar till skolan, jobbet, i karriären eller i 
matkön. Det alltmer vanligt att företag tittar på andra branscher för att hitta lösningar på hur 
man kan hela tiden sträva efter att bli mer konkurrenskraftiga och aldrig stå still i sin utveckling, 
det finns några trender som har blivit alltmer uppmärksammat de senaste åren, dessa är 
miljöfrågor, att ha ett aktivt liv och sist men inte minst, innovation (Adebanjo, D, Abbas, A. & 
Mann, R. 2010). 
 
Att samarbeta mellan företag från olika branscher kan ge oförutsägbara resultat som kan gynna 
båda företagen, så länge de är villiga. Även framgångsrika företag samarbetar för att lära sig 
av andra och därmed kan vidareutveckla sin organisation genom att få ta del av andra idéer och 
tekniker. (Lundvall, 1994) Här nedan beskrivs tre punkter som är relevanta till benchmarking 
och är bra att ha i tanken vid användning av styrmedlet benchmarking. 
 
●   Var är vi idag - eller hur bra är vi jämfört med andra 

enheter/konkurrenter/organisationer, beroende på vilken typ av benchmarking som är 
aktuell. 

●   Vart vill vi komma – benchmarking hjälper oss att sätta relevanta mål för verksamheten. 
●   Hur skall vi komma dit – genom att studera och lära oss av andra verksamheter hittar 

vi en modell som passar vår verksamhet. (Canea.se) 
 
Innovation kan vara något som är nytt eller är en idé som har blivit förbättrad, t ex en lösning, 
affärsidé eller en produkt. Innovation är på något sätt förnyande eller nyskapande som ska 
kunna leda till någon slags nytta för någon eller något. I detta avseende är det viktigt att tänka 
utanför ramarna, att inte låta sig hållas till vad som är ”rätt” eller ”fel” i alldaglig bemärkelse. 
Innovationer är trots allt nya, bättre, mer funktionella sätt att göra saker och ting på. Redan på 
stadiet för idégenerering kan bra idéer samt de bästa idéerna falla bort på grund av att någon 
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person dömer ut den för att den inte håller sig till sociala normer, därmed håller innovationen 
tillbaka. Det är även i dessa situationer som en grupp kan lyckas bättre än en enskild individ, 
under förutsättning att alla har ett öppet sinne och vågar göra sin röst hörd, samt att ge 
nyanserade argument avseende för- och nackdelar. (Tidd & Bessant, 2013) 

1.2 Bakgrund 

I detta avsnitt framgår en övergripande bild över ämnet för att ge läsaren en uppfattning av 
vad som kommer att vara i fokus i denna undersökning. Själva ämnet är att se över hur två 
företag använder sig av benchmarking metoden för att hitta passande lösningar till 
organisationen. 

 
Det går att finna exemplar av benchmarking vid användning runt 1800-talet, ett av de är när 
Amerikanska ingenjörer drog nytta av denna metod i ett besök till Storbritannien 1880. 
Ingenjörerna använde sig av Storbritanniens kunskap inom ångmaskiner och gjorde kopior 
samt ändringar så att maskinerna var mer anpassade till Nordamerikas sjöar. (Drew, 1997) 
Spendolini (1992) skriver i sin bok The benchmarking book att han fick först reda på att 
benchmarking är relativt nytt i ett möte 1982 för specialister inom organisationsutveckling för 
företaget Xerox. Många visste inte vad benchmarking var och författaren fick även reda på att 
det var en relativt ny term för de flesta inom utbildning och utvecklingsområdet. 
 
Våra samarbetspartners i detta arbete är AktivBo och DHL Freight. Författarna har valt dessa 
företag utifrån deras kunskap inom benchmarking, företagen kommer att användas för att få 
den datainsamlingen som krävs för detta arbete. Dessa företag är endast samarbetspartners och 
är inte uppdragsgivare till denna studie. 
 
DHL Freight grundades bara några månader efter att första människan besteg månen, de var 
det första företaget i världen med att erbjuda internationell dörr till dörr express. DHL arbetar 
mycket med innovation, det finns ett kontor i Tyskland där de samarbetar med kunder genom 
att ha workshops, event och rundturer, kontoret kallas för Innovation Center. (dhl.com) DHL 
är lika innovativ som ett nytt grundat företag och har konkurrenskraften av en internationell 
organisation. De anser att innovation är en central del i varje framgångsrikt företag, på DHL 
äger detta rum med alla deras medarbetare samt nära samarbeten med kunderna. (logistics.dhl) 
AktivBo är ett företag inom bostads- och fastighetsbranschen, företaget är kundbaserat och 
styrs mycket av kundernas förfrågningar och förslag. De kallar det för kunddriven 
fastighetsförvaltning. Företaget har benchmarking som en stor roll i företaget, AktivBo strävar 
efter att få bostads- och fastighetsbranschen att utveckla sin kundorientering. De har ett 
samarbete över 300 bostads- och fastighetsföretag, med detta samarbete har AktivBo tillgång 
till en unik databas som är en bra tillämpning för konkurrenter att ha användning av. 
(aktivbo.se) 
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AktivBo har genom ett samarbete med Tidningen Fastighetsnytt tagit initiativet att skapa en 
branschindex, Branschindex är ett nationellt årligt index som utgörs av en enklare 
urvalsundersökning. Undersökningen mäter förvaltningskvalitet och genomförs gemensamt för 
alla de deltagande bolagen årligen och sker vid samma tidpunkt. Hyresgästernas svar redovisas 
på företagsnivå och de deltagande företagen får ett index på sin förvaltningskvalitet. De 
fastighetsföretag, i olika storleksklasser, som fått högst betyg av sina kunder presenteras på 
fastighets kongressen Business Arena i september, tillsammans med redovisningen av den 
totala bransch resultatet. (branshindex.se) 

1.3 Problemdiskussion 
"Vad har jag lärt mig från att observera andra? Allt. I mitt mycket udda typ av arbete, är 

nätverk allt. Ingenting vi gör här ute är exceptionellt svårt eller omöjligt, men det handlar om 
att lära sig det mest effektiva sättet att åstadkomma en miljon uppgifter så snabbt som 

överhuvudtaget är möjligt”  - Thomas Morris, 2015 
  
Utveckling  är ett ord som dyker upp vid uttalanden av nya produkter och nya uppfinningar, 
ordet kopplas även ihop med allt som är en förbättring, nyskapande eller förändring. För att 
utvecklas krävs det att kunna jämföra hur det såg ut innan och vara observant över hur samhället 
samt vad världen efterfrågar. Det leder till att företag observerar konkurrenter samt företag i 
andra branscher för att framhäva innovation i sin egen organisation, olika branscher har olika 
slags fokus vilket leder till att de blir bra på en sak men mindre bra på en annan, det är då 
observation blir användbar. På 1980-talet var benchmarking ett av de mest användbara 
teknikerna för att styra en verksamhet, ännu idag visas det att benchmarking fortfarande 
återkommer bland alla typer av organisationer när det gäller processer och produkter. 
(Adebanjo, D, Abbas, A. & Mann, R. 2010) Men vad finns det för mål med begreppet och hur 
ser användning ut inom organisationer? Det är många företag som uttrycker att de använder sig 
av konceptet, i så fall hur ser nyttjandet ut vid en närmare forskning?  
 
För att kunna ta reda på svaret måste författarna undersöka vad företagen har för definition på 
begreppet och hur de går tillväga. Enligt Nandi och Banwet (2000) finns det över 49 
definitioner av benchmarking. Författarna vill ta reda på om företagen AktivBo och DHL 
Freight använder sig av benchmarking i deras sätt att hitta nya lösningar till företaget. Det finns 
fokus på att ha nya förbättrade produkter eller tjänster dock sker det inte mycket diskussion 
angående att förbättra organisationen. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka AktivBo och DHL Freight om hur de tillämpar 
benchmarking. Det som ligger i fokus är att ta reda på hur företagen använder sig av 
benchmarking samt hur de implementerar det inom organisationen. 



 

10 
 

1.5 Frågeställning 
Författarnas frågeställning kommer att baseras på att få kunskap om hur företagen observerar 
sin organisation samt andra företag för att hitta nya lösningar till att utveckla deras egna 
organisation, detta kopplas sedan till teorier inom innovation. 

1. 6 Forskningsfrågor 
Hur tillämpar AktivBo och DHL Freight benchmarking för att generera nya lösningar till deras 
organisation? 

1.7 Innovationsbidrag 
Varje företag, i alla branscher behöver en innovationsstrategi, vare sig det är förpacknings 
innovation inom konsumentvaror, hög teknologisk produktinnovation eller processinnovation 
vid finansiella tjänsteföretag. Nu mer än någonsin, är innovation nyckeln till tillväxt inom en 
organisation. Att förvärva och upprätthålla konkurrensfördelar och bygga aktievärde på lång 
sikt. (strategyand.pwc.com) Författarna anser att produktinnovation har ett större fokus i dessa 
företag i jämförelse med service innovation. Med denna studie vill författarna påvisa att service 
innovation är lika viktigt som produktinnovation för att bli en världsledande organisation. 
 
Service innovation har varit ett koncept som har blivit ignorerad över en längre period, särskilt 
inom logistik. Innovation har blivit något likt en representant för tekniska fenomen, kopplingen 
mellan nya produkter och innovation är svår att undgå. (Hanif & Rastan, 2012) 
Med denna forskning kommer företagen få en extern synvinkel från författarna samt ta del av 
hur ett annat företag jobbar med benchmarking. Undersökningen kommer att mynna ut till att 
författarna kommer med deras syn på hur företagen arbetar inom organisationen med koppling 
till teorier, detta kommer även leda till ny kunskap för författarna och för företagen. Med 
författarnas synsätt hoppas de att denna studie kommer att bidra med positivt innovationsbidrag 
som ger företagen nya tankesätt, genom att få läsa hur deras syn på benchmarking är i 
förhållande till teorierna kan ge båda företagen möjlighet till att se från en annan synvinkel och 
därmed utvecklas som företag. 

1.8 Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas till AktivBo och DHL Freight, inriktningen av denna studie 
kommer att vara om organisationsutveckling. Företagen som valdes för denna studie har varit 
av stort intresse för författarna av anledningen att författarna har varit i nära kontakt med 
företagen och därmed fått ett intresse för dem. 
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2.0 Metod 
I detta avsnitt kommer författarna beskriva de tillvägagångssätt som har använts under denna 
studie. 

2.1 Litteraturgenomgång 
Till denna forskning varierar teorierna från så tidigt som 1983 till den senaste som är utgiven 
2013, variationen är av anledningen för att stärka argumentation gentemot tidig och sen teori. 
Granovetter (1983) pratar om svaga länkar och hur dessa bör tas hand om, genom att minska 
de svaga länkarna bidrar det till ett mer framgångsrikt företag. Andra författare som skriver om 
framgångsrika faktorer och kommer nämnas i detta arbete är: Adebanjo, Abbas & Mann, 
(2010), Elnathan, Lin, & Young (1996), Tutcher (1994), Camp (1993), Nandi & Banwet 
(2000). Drew (1997) och Spendolini (1992) är två författare som har tillämpats för att tala om 
historiken bakom benchmarking, författarna till denna studie tyckte att det vore intressant att 
ta reda på och visa hur den har förändrats med tiden eller om den är tidlös. Bhutta & Huq (1999) 
är två författare som har använts i denna studie för att påvisa olika benchmarking sätt samt 
kombinationer som går att utföra, Lapide (2005) och Hanif & Rastan (2012) är senare 
litteraturer och kompletterar de förra nämnda författarna. En annan litteratur är även Managing 
Innovation av Tidd & Bessant (2013), denna litteratur har använts kontinuerligt under 
studietiden och uppfattas av författarna som en bra litteratur för att den ger grundläggande 
kunskaper om innovation och kompletterar väl till resterande litteraturer.  

2.2 Val av metod 
Studien kommer att bestå av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. 
Semistrukturerad intervju innebär att författarna ställer ett flertal frågor som har varit 
strukturerade som ett frågeschema, frågorna följer ingen särskild ordningsföljd och allmänt 
formulerade frågor kopplat till innovation förekommer i intervjun. (Bryman, 2011). Med 
användning av semistrukturerade intervjuer är författarna ute efter information om ämnet till 
studien, den semistrukturerade intervjun har sina styrkor i att kunna vara flexibel och kunna 
anknyta följdfrågor till vad respondenten svarar. Den intervjuguide som finns till hands följer 
inte ett visst specifik ordning och den som intervjuar har möjligheten att fritt ändra frågor 
(Bryman, 2011). Eftersom intervjun har formen semistrukturerad finns det rum att även 
diskutera med respondenten, genom att kunna ge följdfrågor kan diskussionerna som uppstår 
vara lärorika och därmed ge bra kunskapsresultat. Nackdelen är att informationen är begränsad 
till respondentens svar och synpunkt, det gäller då att intervjua fler än en person eller använda 
sig av en kvantitativ metod som komplettering. 
 
 
Det finns sex punkter som beskriver de viktigaste stegen i en kvalitativ undersökning, dessa 
sex stegen är (1) Generella frågeställningar, (2) Val av relevanta platser och 
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undersökningspersoner, (3) Insamling av data, (4) Tolkning av data, (5) Begreppsligt och 
teoretiskt arbete samt (6) Rapport om resultat och slutsatser. (Bryman, 2011) Dessa steg var 
till hjälp när författarna utförde sin undersökning, stegen utgör en grund för hur författarna 
kunde lägga upp intervjuerna samt hur de skulle gå tillväga. Mer utförligt hur punkterna 
användes går att finna under rubrikerna Tillvägagångssätt, Intervjuguide samt 
Operationalisering. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Det tillvägagångssätt författarna har använt sig av för att hitta information till denna uppsats är 
informationssökning via Internet, vetenskapliga artiklar och litteratur. Google scholar har 
använts för att ta fram de relevanta vetenskapliga artiklarna, författarna valde att förbereda sig 
genom att läsa på om området för att få en bra bild över hur andra företag använder processer 
för att framhäva innovation och om det idag används inom företag eller organisationer. För att 
öka reliabiliteten och kvalitet på denna studie består empirin endast av primärdata, information 
klassificeras som primärdata när den är inhämtad från forskarna själva. Till skillnad från 
primärdata är sekundärdata information som är tagen från existerande källor, för att stärka 
studien ytterligare är teorierna framtagna från andra författare för att kunna styrka diverse 
argument och motargument. (mdh.se, 2016) 
 
(3) Insamling av data kom i tre former: 

1.   Två djupintervjuer, det som skedde var att en djupintervju genomfördes i båda 
företagen med en högre uppsatt individ. 

2.   Sedan skedde tre kortare intervjuer med personal från en mindre position för att få en 
annan synvinkel, uppdelningen blev att en kort intervju genomfördes i Aktivbo och de 
resterande två korta intervjuer i DHL Freight. 

3.   Sekundärdatan kommer att vara inhämtad information från vetenskapliga artiklar, 
litteraturer och sökmotorn Google. 

2.4 Samproduktion 
Under det här arbetet kommer författarna att samarbeta med två stora företag, AktivBo och 
DHL Freight. För att skapa ett så bra resultat som möjligt har dessa två företag valts ut. De har 
funnits en bra kontakt med företagen under en längre period och författarna känner att det här 
samarbetet skulle ge bra resultat för både författarna och företagen. Enligt Coghlan & Brannick 
(2014) måste det finnas en närvaro och ett bra samarbete för att det ska kunna ske förändringar 
som en organisation är i behov av. Det går inte att uppnås genom att bara titta på utifrån eller 
vid sidan, fasaden måste rivas för att kunna få den kunskap som behövs och det sker genom 
erfarenhet. Det handlar om att forskaren är med i processen och bidrar med kunskaper samt 
förändringsförslag. Det handlar inte om att sitta vid sidan av och  göra en ensidig bedömning. 
 
Det har funnits ett bra samarbete mellan företagen och författarna, författarna har haft sina mål 
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och krav på den kvalite de vill uppnå med denna studie. Nämligen att kunna bidra med ett bra 
resultat och driva forskningen framåt, företagen har visat större intresse för sin utveckling och 
hur de kan lösa vissa problem. Med vägledning från punkterna (4) Tolkning av data och (6) 
Rapport om resultat och slutsatser av Bryman (2011) har det funnits en bra kommunikation 
mellan parterna, företagen och författarna har även kommit överens att det finns olika fokus 
och mål som gäller för denna studie och att resultatet/slutsatsen är en förbättringsförslag från 
författarnas synpunkt och är inte något som kanske funkar som en lösning. 
 

2.5 Intervjuguide 
2.5.1 Urval 
Vid valet av respondent tog författarna hänsyn till punkt (2) Val av undersökningspersoner, 
författarna använde sig av målinriktat urval, respondenterna valdes ut av det skälet att de skapar 
en överensstämmelse med forskningsfrågan. (Bryman, 2011) Författarna har, med denna 
variant av urval begränsat sig till individer som har kunskap inom ämnet och kan därför ge 
värdefull information som bidrar till arbetet. Under denna studie har författarna intervjuat fem 
personer. Respondent 1 (AktivBo) och 3 (DHL Freight) besitter en chefsposition, de arbetar 
med benchmarking samt implementering av olika processer. Respondent 2 (AktivBo) har 
arbetat med benchmarking i 4 år och arbetar aktivt inom IT samt ett benchmarking team. 
Respondent 4 & 5 (DHL Freight) har en lägre position och arbetar på golvet. 
 
2.5.2 Genomförande 
Vid utformningen av intervjuguiden fanns det ett fåtal punkter författarna utgick ifrån för att 
kunna få lyckade intervjuer. 
 
❖   Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna berör temat 

och följer varandra på ett bra sätt 
❖   Formulera intervjufrågor på ett sådant sätt som underlättar svaren från respondenten 

(Användning av vardagligt språk men professionellt) 
❖   Inga ledande frågor ska ställas som kan vara obekväma 
❖   Generella bakgrundsinformation(ålder, position inom organisationen samt hur länge 

individen jobbat inom branschen/företaget) för att kunna förstå individens ståndpunkt 
bättre. 

(Bryman, 2011) 
 
Förutom att förbereda en intervjuguide gäller det även att vara väl förberedd, exempelvis gäller 
det att ha en fungerande bandspelare eller mikrofon. intervjun ska sedan transkriberas så det 
gäller att ha bra kvalitet, en knappt hörbar intervju är svår att analysera samt kommer att vara 
svår att återta. Intervjun bör även genomföras inom en lugn och ostörd miljö för bästa möjliga 
resultat. (Bryman, 2011) 
 
Författarna har strukturerat på det viset att intervjun spelades in med två smartphones, 
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anteckningsblock och laptop använde som komplettering. Anteckningar skedde under intervjun 
för att få med de allra viktigaste samt som en plan B fanns om inte inspelningarna blev bra. 
Författarna hade två telefonintervjuer med Aktivbo, kontakt upptogs via mail och de bidrog till 
en snabb respons. Valet av telefonintervju grundades i att det inte fanns tillräckligt med tid för 
att besöka respondenterna. Under telefonintervjun använde författarna sig av högtalarfunktion 
för att kunna spela in intervjuerna. Författarna var medvetna om att de skulle be om tillåtelse 
för att kunna spela in intervjuerna, det ledde till att författarna kunde ha ett bättre fokus under 
samtalet och inte tappa koncentrationen under intervjun. Utförandet av intervjun gick ut på att 
ena författaren höll i intervjun, den andra antecknade och ställde följdfrågor. Författarna hade 
tre direkt intervjuer med DHL Freight, kontakt upptogs också via mail då författarna har 
tidigare varit i kontakt med DHL. Insamlingen av data skedde genom att intervjuerna spelades 
in med en smartphone och därefter transkriberade författarna intervjuerna. Transkribering 
underlättar insamlingen av datan då författarna analyserar respondenternas svar och kan gå 
igenom intervjutillfället mer noggrant. 

2.6 Operationalisering 
Forskningsfråga: Hur tillämpar DHL Freight och AktivBo benchmarking för att generera 
innovationer till deras organisation?  

 
 
 
 
 

 
 

1.   Teori/modell som författarna ska använda: 
●   Innovation -  Innovation kan vara något som är nytt eller en idé som har blivit 

förbättrad, t ex en lösning, affärsidé eller en produkt 
●   Organisationsutveckling - handlar om olika insatser som syftar på att förbättra en 

organisations förmåga att lösa en uppgift eller uppnå ett mål. 
●   Benchmarking - Handlar om att ett företag utvärderar sin verksamhet kvalitativt eller 

kvantitativt och därefter jämför sin organisation mot några som ligger bättre till inom 
ett verksamhetsområde. 
 

2.   Begrepp och samband från teorin: 
●   Innovation 
●   Organisationsutveckling 
●   Benchmarking 

 
 
(1) Generell frågeställning krävs för att inte göra respondenten obekväm med direkta frågor 

   
Teori/modell 
som du ska 
använda 

Begrepp och 
samband från 
teorin 

Datainsamlings-
metod/teman för 
intervjun 
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(Bryman, 2011). Respondenten ska kunna känna sig bekväm, att börja tala om företagets 
processer innan att lära känna respondenten kan även ses som otrevligt. 
 

3.   Datainsamlings-metod/teman för intervjun: 
➢   Berätta lite om dig själv 
➢   Hur länge har du arbetat inom organisationen? 
➢   Hur länge har du haft denna post inom företaget? 
➢   Hur många arbetar inom organisationen? 
➢   Berätta om företagets verksamhet? 
➢   Sker utveckling på företaget kontinuerligt? 

 
Denna intervjuguide har ställts till de respondenter som har en chefsposition inom 
organisationen: 
 
1. Arbetar ni något med innovation inom er organisation? 
 
2. Hur arbetar ni med benchmarking inom organisationen? 
 
3. Har ni ett benchmarking team inom organisationen? 
 
4. Hur länge har du jobbat med benchmarking? 
 
5. Vad är du mest stolt över att få vara med och har utfört med koppling till benchmarking? 
 
6. Vilka fördelar ser du att det finns med att ni jämför er med andra? 
 
7. Kan du se några svårigheter med benchmarking? 
 
8. Vilka företag inriktar ni er mot när ni gör era jämförelser? 
 
9. Hur jobbar ni med organisationsutveckling i företaget? 
 
10. Hur använder ni er av benchmarking för att stärka er organisation?  
 
11. Har du något mer du skulle vilja dela med dig till oss? 
 

2.7 Validitet & Reliabilitet 
Författarna valde att ge likadana intervjuguider till de som hade en högre position i företaget, 
sedan gjordes en separat intervjuguide för medarbetarna. Genom att författarna valde att spela 
in alla intervjuer med minst en smartphone ökades validiteten av studien, anledning till 
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ökningen av validitet är att informationen går att spelas upp igen och kan på det viset förstå 
vad respondenten ville säga. Den inre samt den yttre validiteten anses vara bra då kopplingen 
mellan teorierna samt frågorna går att finna, respondenterna hade inga problem att förstå 
frågorna och med det påvisar att det är hög yttre validitet. (Bryman, 2013; mdh.se, 2014) 
 
Reliabilitet inom en kvalitativ ansats värderas på ett annat sätt i förhållande till kvantitativ 
ansats, reliabilitet inom kvalitativa studier förlitar sig på att studien är replikerbar och 
tillräckligt begripligt för andra forskare att genomföra studien. Det anses vara svårt att replikera 
en kvalitativ forskning av anledningen att i den social miljö vi lever i är omöjlig att frysa, för 
att komma så nära som möjligt vad som undersöktes krävs det för nästkommande forskare att 
sätta sig i samma social roll som den föregående forskaren. (Bryman, 2013; mdh.se, 2012) 
 
Författarna anser att validiteten för studien är hög, informationen som är insamlad går att 
återigen spela upp. Reliabiliteten till denna studie skiftar mellan låg och medel, respondenterna 
arbetar i en verksamhet som ständigt utvecklas och av den anledningen anser författarna att 
studien får en låg till medel reliabilitet. 

2.8 Metodkritik 
Den kvalitativa metoden fungerar bättre för forskningsarbetet eftersom ämnet handlar om hur 
en organisation jobbar internt samt externt. Vid val av kvalitativ metod i form av intervjuer 
sker ett utbyte av information som inte alltid finns tillgängligt för allmänheten. Nackdelen med 
denna metod är att informationen som blir tillgänglig är synpunkter från en individs perspektiv 
och har uppfattas från individens värderingar och intressen. (Bryman, 2011) För att motverka 
denna typ av nackdel gäller det då att ha fler intervjuer så att det finns en generell bild över 
ämnet. En synpunkt författarna har på metoden att ta användning av semistrukturerade 
intervjuer är att det kräver mycket tid, därför hade författarna bara tid med att intervjua två 
företag, det gjorde att det blev svårt att dra allmänna slutsatser. Risken med en telefonintervju 
som Bryman (2011) nämner är att det finns en högre chans för svar som är mer socialt eller 
önskade svar, om man jämför med en intervju på plats. 
 
En annan faktor som kan ha påverkat denna studie är att respondenterna är anonyma, det kan 
vara både positivt eller negativt beroende på hur respondenten är. Det kan leda till att 
respondenten är mer öppen för frågor och är mer fritt i sitt svarande, en negativ faktor kan vara 
att respondenten valde att vara anonym för att informationen respondenten ger ut är information 
som möjligen inte är klargjord eller bestämt. 
 
De förbättringsförslag som författarna har kommit fram till under arbetets gång är att de kunde 
ha fått en bredare kunskap om hur DHL Freight arbetar om de hade intervjuat kontoret i 
Tyskland då de arbetar mer med benchmarking. Författarna skulle fått mer djupare kunskap 
angående hur benchmarking arbetas inom organisationen och även hur deras idégenerering 
process går till, eftersom författarna valde att inte ha företagen som uppdragsgivare har gett 
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författarna möjlighet till att skriva mer fritt angående denna studie. Om författarna hade fått ett 
uppdrag av det ena företaget så antar författarna att studien skulle vara mer innovations inriktat 
mot ett företag och skulle bidra mer i form av innovationsbidrag. 

2.9 Bortfall 
Problem rörande bortfall kan vara olika, det kan innebära hotande frågor, egenskaper hos 
intervjuaren eller problem som rör mening. Hotande frågor: Vissa frågor som ställs kan 
uppleva som utmanande/hotande frågor och kan göra att respondenten inte svarar ärligt på 
frågan, en sådan fråga kan vara exempelvis; Hur ligger ni till i jämförelse med konkurrenterna, 
är ni ekonomiskt ledande? Egenskaper hos intervjuaren: Olika aspekter av intervjuarens 
beteende eller egenskaper kan påverka svaren respondenten ger. Problem som rör mening: 
Individer tolkar olika vid ord och begrepp vilket kan medföra en skillnad på hur respondenten 
svarar. (Bryman, 2011) 
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3.0 Teoretisk referensram  
I detta kapitel kommer författarna att koppla ihop teorier kring ämnet benchmarking, samt 
jämföra teorierna med varandra. Här nedan kommer även punkten (5) Begreppsligt och 
teoretiskt arbete utföras (Bryman, 2011). 

3.1 Bakgrund om benchmarking 
Det går att finna exemplar av benchmarking vid användning runt 1800-talet, ett av de är när 
Amerikanska ingenjörer drog nytta av denna metod i ett besök till Storbritannien 1880. 
Ingenjörerna använde sig av Storbritanniens kunskap inom ångmaskiner och gjorde kopior 
samt ändringar så att maskinerna var mer anpassade till Nordamerikas sjöar. (Drew, 1997) 
 
Spendolini (1992) skriver i sin bok The benchmarking book att han fick först reda på att 
benchmarking är relativt nytt, i ett möte 1982 för specialister inom organisationsutveckling för 
företaget Xerox uppstod . Många visste inte vad benchmarking var och författaren fick även 
reda på att det var en relativt ny term för de flesta inom utbildning och utvecklingsområdet. 

3.2 Vad är benchmarking? 
Benchmarking är ett samlat namn för olika tekniska metoder, det ger ett strukturerat sätt på att 
hitta nya koncept och idéer. Några av dessa former är: 
❖   Mellan likadana aktiviteter i samma organisation. 
❖   Mellan likadana aktiviteter i olika avdelningar i en stor organisation 
❖   Mellan likadana aktiviteter i olika företag men i samma bransch. 
❖   Mellan likadana aktiviteter i olika företag och branscher. 

(Tidd & Bessant, 2013) 
 
Metoden kan även variera beroende på två variabler, (1) Naturen av objektet som riktmärke 
och (2) vilka är deltagarna som jämförelsen ska ske mellan. (Drew 1997) 
 
Benchmarking kan även delas upp i tre olika typer, dessa tre är: process benchmarking, 
produkt/service benchmarking och strategisk benchmarking. 
Process benchmarking: Används för att jämföra verksamheten, arbetsmetoder och 
affärsprocesser. 
Produkt/service benchmarking: Används för att jämföra produkt och/eller service 
erbjudanden. 
Strategisk benchmarking: Används för att jämföra organisationsstrukturer, förvaltnings 
vanor och affärsstrategier. (Drew, 1997) 
 
Dessa punkter nämns även av författarna Bhutta och Huq (1999) men att de även har fyra andra 
benchmarking typer, samt istället för produkt/service benchmarking har författaren en annan 
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form av benchmarking vilket är prestanda benchmarking. Prestanda benchmarking är att 
jämföra hur bra det egna företaget är i jämförelse med andra. Anledningen till att det finns så 
många olika typer är för att de ska täcka olika situationer. Bhutta och Huq (1999) menar också 
genom att kombinera olika benchmarking metoder går det att få bättre resultat, 
kombinationerna av alla dessa typer går att finna i tabellen nedan. 
 

Benchmarking 
Matrix 

Intern 
benchmarking 

Konkurrens 
benchmarking 

Funktionell 
benchmarking 

Generell 
benchmarking 

Prestanda 
benchmarking 

2 1 2 3 

Process 
benchmarking 

2 3 1 1 

Strategisk 
benchmarking 

3 1 3 3 

 
Relevans/värde Hög: 1  Medel: 2  Låg: 3 
 
Egen creation, imitering av Bhutta och Huq (1999) 
 
Benchmarking är en metod för företag att främja innovation på ett effektivt sätt. Företagen tittar 
igenom sin organisation,  vad de har för svagheter och styrkor. Därefter jämför företaget sig 
med andra företag som de anser ligger på framkanten i den bransch de arbetar inom. Genom 
att de analyserar ett annat företag hittar de sätt och lösningar på att kunna förbättra sin 
verksamhet. (Tidd & Bessant, 2013) Förutom att främja innovation är benchmarking ett sätt att 
förstärka en organisation, det ger företaget en chans att jämföra sig med andra för att veta vad 
de är mindre bra på. Drew (1997) skriver hur benchmarking definieras som “konsten att leta 
reda på, som är ett lagligt och ärligt sätt, hur andra gör något bättre än dig så att du kan imitera 
det och eventuellt förbättra tekniken.” 

3.3 Syftet med Benchmarking 
Enligt Camp (1993) finns det fyra huvudsakliga syften med benchmarking. Det första syftet 
med benchmarking handlar om att sätta upp mål för organisationen samt kunna upptäcka och 
förstå de arbetsmetoder som måste användas för att uppnå dessa mål. Andra syftet handlar om 
motivationsvärdet som benchmarking bidrar med, att förändra arbetssätten inom verksamheten 
för att kunna uppnå de uppsatta målen. Det tredje riktar sig in på att se över målen som ett 
företag har suttit upp och därefter jämföra sig externt eller internt. De slutsatser som kan dras 
ifrån ett benchmarking beskriver på ett bra sätt hur man ska fördela resurser för att kunna lösa 
uppgifter på ett mer effektivt tillvägagångssätt. Det sista syftet leder  till att uppmärksamheten 
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riktas mot de relevanta affärsmålen vilket leder till förbättrade prestation och ökad 
produktivitet. 
 
Att automatiskt tro att benchmarking är en enkel “apples-to-apples” jämförelse mellan 
organisationer har fel, resultat från en benchmarking metod kräver en noggrann analys för att 
kunna förstå vilken information som är användbar till organisationen. (Lapide, 2005) Många 
chefer har besökt ledande företag som exempelvis Dell och Toyota, till sin besvikelse att hitta 
de bästa affärsmetoder i dessa företag vara inkompatibel med deras egna organisation. Detta 
på grund av att den skulle förlora sin mening samt att affärsmiljön var för olika för att 
affärsmodellen skulle vara effektiv. (Lapide, 2005) 
 
Benchmarking är en process av analys för att hitta det högsta kvalitetskrav inom en 
organisation, sedan göra förändringar för att nå upp till den kvalitén. Vanligen kallas det för 
“bästa praxis”. Det handlar om att utveckla genom att observera, om något har blivit uppfunnet 
finns det inte en stor anledning till att uppfinna den igen. Det gäller att ta nytta av informationen 
för att sedan förbättra den, motiveringen till det går att finna i frågan: varför uppfinna hjulet 
igen? (Bhutta & Huq, 1999) 

3.4 Framgångsfaktorer för benchmarking 
Det är viktigt att det framgår i ett företag betydelsen av benchmarking och hur arbetet ska göras 
med styrmedlet, det gäller att göra arbetet effektivt. Vikten av att ha ett bra stöd och 
engagemang från företagsledningen, det är grunden till en framgångsrik benchmarking. (Camp 
1993) Vad den högre ledningen kan bidra med är tillräckligt med resurser och befogenheter för 
medarbetarna att kunna utföra ett arbete så effektivt som möjligt. Individer inom 
företagsledningen har ofta goda nätverk med andra företag vilket kan utnyttjas inom 
benchmarking processen. (Elnathan, D, Lin, T.W, & Young, S.M, 1996) 
 
Enligt Elnathan et al (1996) är träning för medarbetarna inom organisationen en viktig faktor 
för att kunna lyckas med benchmarking. Genom att man utbildar sina medarbetare så skapas 
en förståelse och samtidigt kan medarbetarna ta reda på de begränsningar och möjligheter som 
finns inom enskilda processer. För att benchmarking ska kunna bidra till ett resultat är det 
viktigt att processen vara i gång under en längre period och inte ses som ett engångsprojekt. 
När benchmarking används under en längre period inom organisationen och är igång vid sidan 
av andra projekt så kommer det med tiden bli en naturlig del av organisationen 
tillvägagångssätt. Granovetter (1983) förklarar att svaga band inte har samma effekt på det 
sociala som de starka banden har.  För att kunna utveckla broar mellan individer så är det svaga 
bandet en viktig punkt. Ett problem som kan uppstå är att en individ har för få svaga band, detta 
kan leda till att information från det sociala systemet inte når fram, vilket kan göra att individen 
blir avstängd från de nya idéer som uppstår. I längden kan dessa individer få problem då de 
kan ha svårt att organisera sig i t.ex. politiska rörelser.  Sociala system som inte kan hålla svaga 
band levande kommer senare med tiden att bli splittrade, röriga och det kommer leda till att 
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idéer sprids långsamt.  
 
Tutcher (1994) menar att det finns fem grundbultar för att utföra en framgångsrik 
benchmarking, de fem grundbultarna består av ledningens engagemang, öppenhet, åtagande, 
förståelse och integration.  
❖   Ledningens engagemang - En företagsledning måste ha koll på deras 

benchmarkingprojekt och se till att de ligger i linje med företagets strategi. De måste se 
till att medarbetarna har tillgång till den information och resurser som behövs för att ta 
sig igenom processen. 

❖   Öppenhet - Minskar risken för att problem uppstår vid samarbete mellan olika 
avdelningar inom organisationen. Vid en sluten miljö finns det stor risk för 
misstänksamhet och det kan leda till att informationsavdelningen minskar och saktar 
ner benchmarking processen.  

❖   Åtagande - För att lyckas med benchmarking krävs det att våga ta risker, utan 
risktagande är det stor chans att organisationen inte kommer att genomföra ett bra 
arbete. 

❖   Förståelse - Det är viktigt för medarbetarna att det finns en bra förståelse över 
verksamhetens produkter, tjänster och processer, samt hur de hänger ihop med 
resterande delar inom organisationen. 

❖   Integration - Ökar effektiviteten i ett benchmarkingarbete, då alla inom organisationen 
är aktiva i arbetet. Det leder till att organisationen kan inkludera benchmarkingarbeten 
i årliga mål, planeringsprocesser och värderingar av olika prestationer. 

3.5 Gränserna inom benchmarking 
Det finns ett ordspråk som säger: två sidor av samma mynt, som ordspråket lyder så finns det 
för- och nackdelar med benchmarking. Benchmarking är en metod som generellt är accepterad 
som ett värdefullt verktyg för organisatoriskt lärande, men strategin att använda benchmarking 
är inte en metod för att uppnå en konkurrensfördel inom resurs eller produkt marknaden. Dock 
är det en del av en uppsättning av aktiviteter som kan stärka strategiska imitationer eller ge 
tillfälle för samarbete som kan bli en konkurrensfördel. (Drew, 1997) 
 
Även om mottot är “anta, anpassa och förbättra”, så är inte benchmarking en teknik för 
organisatorisk kreativitet. Det är inte en process som banbrytande innovationer uppstår ifrån, 
benchmarking är i första hand ett instrument för att utveckla och genomföra strategier som är 
antingen imitationer eller inkrementella innovationer. Benchmarking kan dock användas som 
ett komplement för processen till att upptäcka radikala innovationer. (Drew, 1997) När det 
gäller att försöka imitera ett annat företags bästa praxis, så är det bra att ha i tanken att det inte 
kommer funka lika bra på en annan organisation. Men vad man istället ska ha i åtanke är hur 
denna process eller funktion hjälper företaget och vad för princip den fyller. (Lapide, 2005) 
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3.6 Fem stegs modell 
Enligt Spendolini (1992) finns det en 
femstegsmodell för att utföra 
benchmarking. De fem stegen är: 
●   Ta reda på vad det är som ska 

benchmark. 
●   Utforma ett benchmarking 

team. 
●   Identifiera  partners. 
●   Sammanställa information och 

analysera. 
●   Vidta åtgärder. 

 
Förutom namnet The benchmarking 
process så har den även ett annat namn, 
den kallas även för The benchmarking wheel, 
att ha en metod som kan effektivt redogöra statistik om förbättringar övertid är kritiskt till att 
anpassa den bästa praxis. (Bhutta & Huq, 1999) 
 
3.6.1 Ta reda på vad det är som ska benchmark 
Det första steget är att utforma en benchmarking plan och ta reda på vad det är som ska 
analyseras. Sedan ta reda på vem det är som ska ta del av informationen och vad de ska använda 
den till. (Spendolini, 1992) 
 
3.6.2 Utforma ett benchmarking team 
I det här steget tar organisationen reda på vilka som ska utföra denna benchmarking. Genom 
att skapa ett team tidigt underlättar det processen då benchmarking kräver mycket tid och 
energi. (Spendolini, 1992) 
 
3.6.3 Identifiera partners 
Steg tre av denna modell handlar om att identifiera benchmarking partners. Dessa partners eller 
organisationer hjälper företaget att få fram information som är relaterat till undersökningen. 
(Spendolini, 1992) 
 
3.6.4 Sammanställa information och analysera 
I fjärde steget av benchmarking processen gör företaget en fördjupning i den information som 
de har fått fram under den här undersökningen. Därefter analyserar de informationen och 
kommer fram med ett resultat åt kunderna. (Spendolini, 1992) 
 
3.6.5 Vidta åtgärder   
Det primära målet med benchmarking är att att vidta åtgärder. Även om benchmarking är en 

The benchmarking process, Spendolini (1992) 
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process för att göra en undersökning, så handlar allting från början om att det finns drivkraft 
för att skapa en förändring. (Spendolini, 1992) 

3.7 Intern benchmarking 
Intern benchmarking handlar om att det sker en jämförelse mellan likartade produktionsenheter 
inom samma företag. Därefter kan man se vilka avdelningar som har lyckats bra och diskuterar 
varför samt ser över vilka områden som det finns förbättringspotential på. Lärandet om 
effektivisering av delar inom den egna organisationen bör komma i första hand och vara en 
självklarhet för att kunna utvecklas. (Karlöf, 2009)  

3.8 Extern benchmarking 
Det är många människor som utgår ifrån att benchmarking måste ske genom att titta på ens 
konkurrenter, men i själva verket är det ovanligt. Enligt (Karlöf, 2009) finns det möjligheter 
till benchmarking inom alla branscher utan att konkurrens snittet känns påverkande. Ett 
byggföretag i England kan välja att titta på ett företag i Kanada som i själva verket egentligen 
inte är en konkurrent. (Karlöf, 2009)  

3.9 Fallgropar med benchmarking 
Människor som inte tidigare har arbetat med benchmarking i det verkliga livet tror att det 
innebär kopiering av andras beteenden. Naturligtvis är det så i det här fallet, det gäller att 
imitera önskevärda beteenden. Benchmarking handlar framförallt om att under en längre period 
få inspiration till egen kreativitet istället för en imitation av andras företagsorganisationer. Med 
kreativitet skapar man förmågan att integrera  kända kunskaps element och därefter leder det 
till nya innovativa sätt. (Karlöf, 2009)  
 
Trots att benchmarking är ett väldigt etablerat styrverktyg så finns det en del ifrågasatta studier. 
Bhutta & Huq (1999) förklarar att det finns en bristande enighet runt begreppet benchmarking 
och att många modeller saknar en koppling till användarna. De uppmärksammar även att det 
finns en dålig involvering av de anställda i benchmarking processerna som företagen 
genomgår. 

3.10 Benchlearning 
Benchlearning är ett kraftfullt verktyg vid förändrings- och effektiviseringsarbete, det primära 
nyttan med benchlearning är det förändrade förhållningssätt som är gynnsamt långsiktigt för 
en organisation.  I boken Benchmarking av Bengt Karlöf skriver han att “Om bemötandet av 
människor i äldre vården behöver förbättras så kan man vända sig till receptionen i ett hotell 
eller en helpdesk för att få förslag på förbättringar”. (Karlöf, 2009)  
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Den teorin som beskrivs i boken Managing Innovation av Tidd & Bessant (2013), figuren här 
nedan kommer vara en grundbult i detta arbete då watching others härstammar från 
benchmarking. 

3.11 Watching others 
Watching others menas med att företagen tittar på andra branscher och lär sig hur de kan 
implementera andras processer för att kunna bli mer konkurrenskraftiga. Ett exempel på 
watching others är hur South West Airlines blev den mest framgångsrika transportföretaget i 
USA genom att dramatiskt minska väntetiden på flygplatserna. En innovation som företaget 
lärde sig genom att studera depå stoppstekniken i Formula 1 Grand Prix event. (Tidd & Bessant, 
2013) 
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4.0 Empiri 
För att denna forskningsarbete ska uppnå sitt mål har empirisk data varit en byggsten i arbetet, 
den empiri som har blivit insamlad och bearbetad visas här nedan med ett fokus på hur AktivBo 
och DHL Freight arbetar med benchmarking för att vidareutveckla deras organisation. 

4.1 Respondenter  
Respondent 1 besitter en chefsposition inom AktivBo, respondenten har arbetat med 
benchmarking sen personen började arbeta hos AktivBo. Just i fastighetsbranschen men har 
även tidigare jobbat med benchmarking i tidigare uppdrag och andra branscher. Respondent 2 
har arbetat med benchmarking i 4 år inom AktivBo och arbetar aktivt inom IT och AktivBo 
benchmarking team. 

4.2 AktivBo 
Jag (Respondent 1) har jobbat i AktivBo 6,5 år och vi är även verksamma i Tyskland, 
sammanlagt med organisationen i Tyskland (AktivBo GMBH) så är vi 23 anställda. På 
AktivBo försöker vi att hjälpa bostads fastighetsföretag med att få ännu nöjdare kunder, vi 
stödjer alla företag vi samarbetar med vilket är en stor del av Sveriges bostads och 
fastighetsföretag. Vi genomför kundundersökningar på många olika sätt, sedan när vi får in 
svar så analyserar vi dem med hjälp av ett analysverktyg som gör att det blir lättare att se vad 
som man behöver göra för att bli ännu bättre på service, förvaltning, vilka förbättringar man 
behöver göra. Sammanfattningsvis kan man säga att det gäller kunddrivna förbättringar. Vi 
hjälper bostads fastighetsbolagen att lyssna på sina kunder så de kan göra rätt saker.  
(Respondent 1, 2016) 
 
Inom AktivBo så ser vi på innovation som att hela tiden hitta nya sätt, framförallt tekniken men 
att hitta nya sätt på att lösa och förbättra för våra kunder, det vill säga hitta nya lösningar för 
att det ska bli ännu enklare för kunderna att ta till sig informationen och att få informationen 
presenterad på rätt sätt. Man kan säga att vi har ett innovationsdrivet arbetssätt. Allt vi gör, gör 
vi tillsammans med våra kunder, och när vi utvecklas så försöker vi leva som vi lär, vi lyssnar 
på våra kunder, vad är deras behov, det är mycket av det också. (Respondent 1, 2016) 
 
Vi ser hela tiden till att vi utvecklar våra tjänster för att bli mer konkurrenskraftiga, framförallt 
så sker det en ständig utveckling inom den digitala sidan , vi utvecklar vår benchmarking 
kontinuerligt, vi utvecklar de person som jobbar här för att de hela tiden ska känna att de 
utvecklas inom sin roll. Vi jobbar tillsammans mot tydliga mål både individnivå, inom grupp 
och hela företaget. Vi har tydliga riktlinjer, tydliga mål och tydlig vision på vad det är vi vill 
åstadkomma. (Respondent 1, 2016) 
 
Inom AktivBo har vi ett benchmarking team. Vi har en IT avdelning som jobbar med 
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sammanställningar av olika data, sen arbetar ju alla i bolaget med benchmarking med att 
tydliggöra. För att vår projektledare ska sen använda den i sin analys också, så att alla är berörda 
av detta hos oss. Men när det gäller sammanställningen och data sammanställningen har vi en 
IT support som gör det. (Respondent 1, 2016) 
 
4.2.1 Benchmarkings roll i organisationen 
Benchmark är en jättestor del av det vi gör, det vill säga för att få reda på vad som är bra och 
vad som inte är bra för en specifik bransch eller ett specifik område. Jämförelsen med andra är 
otroligt viktigt och är till stor hjälp, det vill säga om man bara skulle mäta och få en siffra på 
det, vad betyder siffran då? är den bra eller är den dålig och då är benchmarking ett bra sätt för 
att jämföra som till stöd för det. Vi erbjuder sådana jämförelser på många olika nivåer, det vill 
säga det kan vara att man vill jämföra sig med andra företag som har liknande 
marknadsförutsättningar. Liknande geografiska platser, likheter,  storlek, privat, kommunalt 
bolag och nationella jämförelser kan vi också göra. (Respondent 2, 2016) 
 
Vi som företag är stolta över den drivkraft som vi skapar genom benchmarking, roten av till att 
hela tiden bli bättre som benchmarking också skapar, det gäller både internt i bolagen och 
mellan olika bolag. Detta gör att hyresgästerna blir vinnare av det här, alla som bor i Sverige 
eller arbetar. Alla som jobbar på ett kontor eller bor i lägenheter mår ju bättre när bolagen blir 
bättre. De får bättre service, bättre förvaltning. Det är vi mest stolta över att åstadkomma, 
hyresgästerna i Sverige blir nöjdare. Det finns ju många fördelar med att jämföra sig med andra, 
man skapar en drivkraft till att bli bättre, det är viktigt. Sen får man reda på att det man arbetar 
med, är ett bra resultat med en jämförelse till andra företag och ser hur vi ligger till, här måste 
vi bli bättre, vi ligger under snittet eller så får man reda på att man är väldigt bra på någonting, 
det är också någonting som är otroligt viktigt att förmedla till den egna organisationen, till sitt 
bolag att kunna se: titta här, ge feedback på att så här bra är vi på detta och det finns ju många 
värden i att benchmark. Många tror ju att man gör sitt jobb och inte får tillräckligt mycket 
uppskattning för att de man gör bra, men detta är ett sätt att lyfta fram det. Då kan man peka 
på exakta siffror och säga att i jämförelse med dessa bolag som är i en liknande position så gör 
vi ett väldigt bra jobb och då kunna se vad man bör bli bättre med. En fördel är ju att vi varje 
år lyfter fram de bolag som av sina hyresgäster har fått bäst resultat eller gjort den största 
förbättringen eller gjort bäst resultat inom olika områden, detta är också ett sätt att synliggöra 
förvaltningen och service som inte är lätt att alltid se. Vi vill lyfta fram det så bolagen får den 
uppskattning som de förtjänar. De hyresgäster som ringer in till sina hyresvärdar är ju för att 
det är något slags problem som har uppstått eller att man behöver hjälp med någonting som 
inte fungerar.  (Respondent 1, 2016) 
 
Det finns svårigheter med benchmarking, alla företag det vill säga oavsett vilken bransch man 
än är i, vart man ligger placerad, har ju för den orten, deras egna unika egenskaper. Även fast 
jämförelserna blir väldigt bra, kan det vara yttre faktorer som påverkar. Företag kan ha speciella 
situationer och det respekterar vi. Det svåra med att jämföra sig kan vara att alla företag är 
unika på sitt sätt, men på det sättet som vi arbetar kommer man verkligen in på djupet. 
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(Respondent 1, 2016) 
 
När vi gör dessa jämförelser så inriktar vi oss mot bolag inom bostad och fastighetsbranschen 
så det kan även vara statliga bolag, det kan vara kommunala bolag, privata bolag. Men det är 
inom bostad och fastighetsbranschen som i stort som vi enbart arbetar med. Det finns ett enormt 
värde inom benchmarking. Jag tror säkert att fler företag skulle kunna jobba på ett mycket 
bättre sätt med det, och jag tror att det blir allt viktigare för att komma vidare, det har vi sett 
här på AktivBo, vi ser att behovet  och önskemålet på en mer jämförelse och statistik. 
(Respondent 2, 2016) 
 
Vi använder oss hela tiden av benchmarking inom vår organisation, vi tittar på marknaden, hur 
ser konkurrenssituationen ut? Hur ligger ligger vi till på olika parametrar? hur ligger vi till som 
arbetsgivare? Vi jämför även nyckeltal mot organisationer i liknande storlek. Vi benchmarkar 
oss kontinuerligt med andra bolag, även AktivBo som omvärlden för att bli så 
konkurrenskraftiga som möjligt. (Respondent 1, 2016) 

4.3 Respondenter 
Respondent 3 besitter en chefsposition inom DHL Freight och arbetar med benchmarking samt 
implementering av olika processer. Respondent 4 och 5 har en lägre position, de arbetar på 
golvet. 

4.4 DHL Freight 
DHL Freight arbetar med inrikes och utrikes transporter på väg och järnväg, vi strävar hela 
tiden efter att ha en hög precision och spårbarhet. Vi har ett stort nätverk i Sverige och Europa, 
där vi levererar allt från  små, personliga paket till att leverera stora, tunga sändningar. DHL 
Eskilstuna är en Servicepoint vilket menas med att det är en omlastningscentral där vi arbetar 
med att lasta om gods eller samlasta vilket gör att vi inte lagrar gods på terminalen. I vår 
organisation så arbetar vi aktivt med innovation. Däremot är det till mestadels avskärmat till 
en enda avdelning som endast finns centralt i vårt huvudkontor i Tyskland. Dock finns det en 
plattform där alla medarbetare kan bidra med idéer. Därefter kan den centrala avdelningen för 
innovation, om idén är bra, bygga vidare på den och arbeta fram ett koncept som förbättrar eller 
effektiviserar organisationen och dess processer. Till stor del så arbetar vi bara med innovation 
centralt. För de lokala delarna av organisationen så jobbar vi inte lika nära med innovation. 
(Respondent 3, 2016) 
 
Vi har till uppgift att allt gods ska lastas på i god tid för att godset ska kunna transporteras till 
respektive destination. Med det sagt så arbetar vi mycket nära med arbetskollegor i den 
operativa nivån. Vi försöker aktivt förbättra de befintliga arbetsmetoder som råder på 
arbetsplatsen. Med det kan man väl säga att vi har kunden i vårt fokus då vi alltid försöker 
effektivisera processen, det vill säga att vi vill att godset ska komma fram till kunden i god tid 
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samtidigt som vi tilldelar kunderna en riktigt god upplevelse. Vi håller dagligen små korta 
möten med den operativa nivån vid en så kallad PDM-tavla, PDM står för problem, 
diskussioner, möjligheter. Där tar jag upp punkter som informerar den operativa nivån, därefter 
tar jag även upp olika problem som kan ha uppstått. Tillsammans med den operativa nivån 
diskuterar vi varför problemet uppstått och hur vi kan lösa detta problem. Samtidigt går vi 
igenom resultat och data för den föregående veckan. Datan innehåller information kring  
exempelvis felsortering och  hur mycket gods som bearbetas per dag. (Respondent 3, 2016 
 
4.4.1 Benchmarkings roll i organisationen 
Vi har inte en formell benchmarking team här i vår lokala position. Däremot finns det ett 
benchmarking team som arbetar mer omfattande med benchmarking, det teamet kan hittas på 
vår huvudkontor i Tyskland. Det vi är mest stolt över är att vi alltid lägger kunden i fokus när 
vi fattar beslut för den operativa nivån. Vi vill absolut inte transportera skadat gods till kunden, 
vi ser till att godset kommer fram till den slutgiltiga destination i tid och viktigast av allt är att 
vi vill ge våra kunder en riktigt god upplevelse. På så sätt försöker vi skapa en riktigt god 
kundrelation med kunderna. Det blir en slags lojalitet mellan vårt företag och våra kunder. Om 
vi ser till att ge dem en bra service så kommer de absolut återkomma till oss vid framtida behov 
av vår service. (Respondent 3, 2016) Min arbetsuppgift täcker endast den interna avdelningen 
här på vår terminal, det vi har som vi kan arbeta med är nyckeltal från andra terminaler runt 
om i Sverige. Benchmarking i sig kan vara svårt att bearbeta, det kan vara svårt att effektivisera 
olika faktorer när alla inte riktigt är lyhörda eller bidrar till diskussionerna, det kan leda till 
mörkertal på potentiella möjligheter. (Respondent 3, 2016) 
 
Vi jämför oss själva med andra terminaler runt om i Sverige, det brukar ske i form av statistik 
där vi kollar hur vi ligger till. Statistiken handlar oftast om felsortering, scrimming (mätning 
av gods) och godshantering. Vi håller dagliga möten för att diskutera om vad som kan förbättras 
samt om det finns några synpunkter om något, statistiken finns upplagt på vår tavla för att 
kunna ta del av när man känner för det. Statistiken uppdateras frekvent så det finns alltid något 
att titta på när man är vid tavlan. (Respondent 4, 2016) Inom vår organisation så arbetar vi 
väldigt mycket internt med varje terminal i Sverige. Vi kan se genom nyckeltal vilka 
avdelningar som ligger bra till och vilka som ligger mindre bra till. Därefter ser vi över vilka 
svagheterna och styrkor som finns, när vi har tagit reda på vad som kan bli bättre, då tittar vi 
på de avdelningar som har lyckats bäst. Ser hur det är de arbetar och varför de lyckas att leverera 
ett så bra resultat. (Respondent 5, 2016) Det går snabbt att komma till roten av problemet då vi 
har alltid koll på hur vi ligger till, märker vi att fel sorteringen börjar stagnera försöker vi ta 
reda på anledningen samt hur vi ska lösa problemet. (Respondent 4, 2016) Vi försöker hela 
tiden efter att bli så effektiva som möjligt. För att vi ska fortsätta att vara ett av världens mest 
framgångsrika transportföretag så måste vi hela tiden sträva efter att bli bättre och inte stå still 
i utvecklingen. (Respondent 5, 2016) 
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5.0 Analys & Diskussion 
I detta avsnitt så kommer teorin samt empirin analyseras och hitta kopplingarna mellan dem, 
om hur teorin stämmer överens med empirin. Se över vad som är skillnaden mellan de två 
företagen och hur de arbetar med benchmarking, som rubriken lyder kommer en diskussion 
ske under varje analys stycke. 

5.1 Benchmarkings roll i organisationen 
I AktivBo spelar benchmarking en stor roll, de jobbar med benchmarking konstant och utan 
benchmarking skulle organisationen ha svårt att fortsätta sin verksamhet i samma takt som de 
gör just nu. AktivBo följer teorierna om benchmarking där de använder sig av 
femstegsmodellen och intern benchmarking, de erbjuder sina kunder benchmarking service och 
det sker i en liknande form som femstegsmodellen, förutom att ge sina kunder servicen gör 
även företaget benchmarking i omvärlden där de jämför sig själva med andra företag i samma 
bransch (Spendolini, 1992; Karlöf, 2009). 
 
Eftersom AktivBo jobbar konstant med benchmarking sker utvecklingen även kontinuerligt, 
de jobbar med förbättringsområden för deras kunder och kan även på det viset applicera det på 
företaget. I DHL arbetas benchmarking inte lika intensivt som i AktivBo, särskilt inte på lokala 
avdelningar inom DHL Freight. De har en organisation som jobbar mer aktivt med innovation 
och benchmarking, detta kontor ligger i Tyskland. Dock så jobbar de med förbättringsmetoder 
i en mindre form, det sker förbättringar och ändringar vid behov men inga stora förändringar 
sker i organisationen utan ledningens vetskap om det. Dessa ändringar som sker i DHL kan 
kopplas ihop med teorin om Benchlearning där de ändringar som sker ska gynna företaget 
långsiktigt (Karlöf, 2009) 
 
AktivBo är ett företag som utnyttjar benchmarking till fullo och inser vikten av hela tiden ha 
koll på konkurrenter och om vad som försiggår i världen, de hjälper sina kunder med deras 
kunskaper inom benchmarking att bli bättre. De visar även statistik med ett samarbete med en 
tidning (Branschindex) vilket också innebär högre publicering om företagen visar hög kvalitet. 
Författarna anser inte att det finns några större nackdelar med hur AktivBo arbetar med 
benchmarking, då denna studie har fokus kring ämnet benchmarking så har författarna endast 
framfört sina åsikter angående just benchmarking. Författarna anser att DHL freight är ett 
sådant etablerat företag på marknaden, att de inte har lika stor vikt på sitt arbete med 
benchmarking till skillnad från AktivBo. De jämför sig mest inom organisationen och de andra 
terminalerna  i Sverige, det sker genom statistik där de går igenom hur de ligger till och vad de 
andra terminalerna har gjort för att hitta en lösning på de problem som har uppstått. Det finns 
likheter mellan företagen fastän att de inte använder sig av benchmarking i lika stor 
utsträckning, exempelvis använder sig båda företagen av statistik för att jämföra sig själva med 
andra. Intern benchmarking handlar om att de sker en jämförelse mellan olika avdelningar inom 
samma organisation. Därigenom kan man se vilka avdelningar som ligger bra till och diskutera 
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om vilka områden som behöver förbättras (Karlöf, 2009). Både AktivBo och DHL Freight 
jobbar väldigt mycket med de anställda inom företaget för att hela tiden sträva efter att 
utvecklas, de samarbetar och för en bra kommunikation för att framföra nya ändringar och 
problem. 

5.2 Styrkor och svagheter med Benchmarking 
AktivBo nämner om hur bra benchmarking är för en organisation för att ta reda på vad alla 
siffror och resultat verkligen betyder, de hjälper sina kunder med att ge en helhetsbild av hur 
företagen uppfattas med hjälp av kundernas synpunkter. Detta gör att kundföretagen kan se 
exakt vad som kan behöva ändras för att få ännu nöjdare hyresvärdar, det går även att ta reda 
på vad företagen gör som uppskattas. Elnathan et al (1996) skriver om hur det är viktigt med 
att kontinuerligt använda sig av benchmarking för att kunna komma till ett bra resultat, just det 
har Aktivbo påvisat genom hur deras verksamhet arbetar. 
 
Den svaghet, eller nackdel som AktivBo tycker om benchmarking i deras bransch är att alla 
företag är unika och kan på detta sättet vara svårare att jämföra med sina konkurrenter. Detta 
nämns även av Lapide (2005), han nämner hur benchmarking är inte en simpel apples-to-apples 
jämförelse. Men eftersom AktivBo jobbar med nyckeltal och försöker gå in på en detaljerad 
nivå så finns det inga märkvärdiga svagheter inom sättet de arbetar med benchmarking på. 
Svagheterna inom benchmarking nämner oftast angående dålig involvering av medarbetare 
samt att det ska vara en inspiration till nya innovationer i företaget (Bhutta & Huq, 1999; 
Karlöf, 2009). Aktivbo arbetar mer inom service innovation då de bidrar med att hjälpa företag 
till att bli bättre, svagheterna angående dålig involvering av medarbetare slopas av den 
anledningen att företaget arbetar aktivt med benchmarking och krävs av den anledningen ett 
dedikerat benchmarking team som har hand om det. Själva arbetssättet som Aktivbo är verksam 
inom är unikt, att försöka hitta nya sätt att arbeta på skulle vara positivt och förhoppningsvis i 
en snar framtid kommer företaget vidareutvecklas på ett innovativt sätt. 
 
DHL Freight nämner om hur dessa dagliga möten ger en bra sammanfattning av vad som 
händer i terminalen och är en ypperlig chans att ta upp tankar och idéer man har haft under 
arbetets gång, då terminalen jobbar väldigt sammankopplat och är beroende av varandra kan 
en liten ändring göra mycket. Genom att ständigt få ventilera ut sina tankar gör att fler vågar 
säga sina egna tankar, detta leder till diskussioner och kan leda till förbättringar som kan vara 
bra för terminalen. Intern benchmarking är vad DHL Freight i Eskilstuna jobbar med, genom 
att ständigt jämföra sig själva med andra terminaler sker benchmarking omedvetet (Karlöf, 
2009). Dessa möten ger även medarbetare chansen att säga sitt angående förbättringsförslag 
och dylikt, detta kopplas till vad som anses vara en fallgrop inom benchmarking, att 
medarbetare får inte medverka lika mycket vilket går att simpelt bestrida genom att ha ständiga 
möten (Bhutta & Huq, 1999). 
 
Den svaghet som finns är att de inte har tillgång till någon medarbetare på plats som ingår i 
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innovationsgruppen, men som författarna nämnde tidigare, så finns det inte stor fokus på 
benchmarking i DHL Freight Eskilstuna. Genom att veta vad för styrkor och svagheter 
företaget har går det snabbt att ställa om, båda företagen har sina plattformar för diskussion och 
idégenerering. Att jobba med förbättringsområden är en utveckling som sker ständigt, inte bara 
i dessa företag men i alla organisationer som finns då tekniken utvecklas i en sådan hög fart. 
Benchmarking används inte primärt till att hitta radikala innovationer eller idéer, det kan vara 
en grundbult till innovationer men används oftast för att analysera och göra förändringar som 
gynnar företagen. (Tidd & Bessant, 2013) 

5.3 Framgång med benchmarking 
Camp (1993) nämner hur viktigt det är med att ha styrelsens medgivande för att medarbetarna 
ska kunna arbeta så effektivt som möjligt, detta har AktivBo samt DHL Freight visat genom 
att förklara hur de jobbar med benchmarking. Genom att ha medgivandet ger det även chans 
till medarbetarna att kunna generera idéer, AktivBo har ett mer strukturerat arbetssätt där de 
har tydliga riktlinjer på hur de arbetar. Genom att hela tiden hitta nya sätt att arbeta på och även 
ha en riktning de styr mot, leder till att AktivBo jobbar mycket med innovation och idéer. DHL 
Freight jobbar på grundnivån med förbättringsförslag även om alla inte känner till innovation, 
att kunna vägleda sina medarbetare till att kunna få påverka processer och komma med idéer 
är även ett arbetssätt som är intressant för författarna. Som innovations studenter kopplas 
förbättringar, idéer och nya arbetssätt som innovation. Men för individer som inte har hört talas 
om innovation förut kan det med enkla ord förklaras som ett nytt sätt att jobba mer effektivt 
vilket är inte heller fel sätt att tänka på. 
 
Granovetter (1983) skriver om hur svaga länkar är viktiga att ta hand om inom sociala system 
för att idéspridning ska fungera korrekt, genom att inte ta hand om de svaga länkarna är det 
möjligt att de inte når fram till alla individer och på så vis dämpar idéspridningen. Båda 
företagen har tillgång till ett benchmarking team men skillnaden är att för DHL Freight finns 
den inte på det lokala kontoret, det kan vara antingen en fördel eller nackdel beroende på vilken 
synvinkel folk ser på det. Om företaget har en stor andel av medarbetare och endast en 
avdelning av den arbetar med innovation kan göra att företaget blir kluvet, alla medarbetare får 
inte tillgång till informationen vilket är tvärtemot hur AktivBo arbetar då de inte har en stor 
andel av medarbetare. DHL Freight däremot är ett större företag om jämförelsen var angående 
anställda, informationen sprids långsammare i ett sådant stort företag vilket är även bra att DHL 
Freight jobbar med förbättringar på lokala nivåer. Men att ha möjligheten till att framföra 
tankar och åsikter till sin chef eller ledare gör att processen är långsammare, dock funkar det 
av anledningen att företaget är för stort för att jobba på samma sätt som AktivBo. 
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6.0 Slutsats 
Slutsatsen kommer att innehålla information som har erhållits av studien. I detta kapitel 
kommer författarna att besvara forskningsfrågan samt kommer resultat att redovisas. Studien 
har utgått ifrån att författarna sökt efter information från vetenskapliga artiklar och 
respondenter, därefter har de läst på om området och slutligen har de fått den kunskap som 
krävs för att kunna besvara forskningsfrågan. 
 
Studiens forskningsfråga är följande: 
Hur tillämpar AktivBo och DHL Freight benchmarking för att generera nya lösningar till deras 
organisation? 
 
Vad är ett bra resultat? Vad är ett mindre bra resultat?  Svaren kommer fram vid jämförelsen 
med andra bolag eller företag som är i samma sits, benchmark är en stor del av vad de båda 
företagen jobbar med, för att kunna ta reda på vad företaget gör bra och vad som är mindre bra 
är viktigt för ett företags utveckling. Att kunna jämföra sig med andra är en otrolig hjälp för att 
generera nya lösningar inom organisationen, AktivBo arbetar mycket med nyckeltal och 
omvärldsanalyser för att hitta nya sätt att utveckla organisationen. AktivBo är ett företag som 
använder benchmarking dagligen, de har insett vikten av att hela tiden ha koll på sina 
konkurrenter och vad som försiggår runt om i världen, de ser till att hjälpa sina kunder med 
deras kunskap inom benchmarking. AktivBo ser hela tiden till att de utvecklar sina tjänster för 
att bli mer konkurrenskraftiga, framförallt så sker det en ständig utveckling inom den digitala 
sidan , de ser hela tiden till att utveckla deras benchmarking,  samt ser de till att utveckla deras 
personal som jobbar inom organisationen för att de hela tiden ska känna att de utvecklas inom 
sin roll. Företaget har tydliga uppsatta mål som de tillsammans jobbar mot, de gäller 
individnivå, inom grupper och hela företaget. De har en tydlig vision på vad de vill 
åstadkomma. 
 
De har lagt ner tid på hemsidan Branschindex där de visar statistik över hur företagen inom 
fastighetsbranschen ligger till, Branschindex är bra på det sättet att det skapar en helhetsbild 
för företagen att jobba med. Det finns ett enormt värde inom benchmarking, AktivBo tror att 
fler företag skulle kunna jobba på ett bättre sätt med benchmarking och AktivBo anser att det 
kommer bli allt mer viktigare för företagen att komma vidare, det har företaget sett på AktivBo. 
De ser ett behov och ett önskemål när de kollar på jämförelser och statistik. De svagheter som 
AktivBo ser med benchmarking är att alla företag inom deras bransch är unika på ett sätt och 
det skapar en svårighet att kunna jämföra sig med andra konkurrenter. Men för att företaget 
arbetar mycket med nyckeltal på en detaljerad nivå så skapar det stora chanser för företaget att 
kunna genomföra ordentliga benchmarking processer. Då företaget har arbetat med 
benchmarking under en längre period har de erhållit den kunskapen som behövs för att tillämpa 
benchmarking till dess fulla potential. 
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DHL Freight sätt att generera nya lösningar handlar främst om att samarbeta som en helhet 
internt inom organisationen, ända från golvet upp till högsta chefen. Det gör att de snabbt kan 
förmedla information inom organisationen och det underlättar att lösa problem som uppstår. 
DHL arbetar aktivt med innovation. Däremot är det till mestadels avskärmat till en avdelning 
som finns centralt i deras huvudkontor i Tyskland. Dock finns det en plattform där alla 
medarbetare kan bidra med idéer. Därefter kan den centrala avdelningen för innovation, om 
idén är bra, bygga vidare på den och arbeta fram ett koncept som förbättrar eller effektiviserar 
organisationen och dess processer. Till stor del så arbetar organisationen enbart med innovation 
centralt. I de lokala delarna av organisationen så jobbar DHL inte lika nära med innovation.  
 
De har i uppgift att allt gods ska lastas på i god tid för att godset ska kunna transporteras till 
respektive destination. Med det sagt så arbetar DHL mycket nära med deras arbetskollegor på 
den operativa nivån. De försöker aktivt förbättra de befintliga arbetsmetoder som råder på 
arbetsplatsen, kunden är högsta prioritet för dem. Det leder till att de kan effektivisera 
processen, det vill säga att godset ska komma fram till kunden i god tid samtidigt som kunderna 
får en god upplevelse. Det går snabbt att komma till roten av problemen då de har koll på hur 
de ligger till på olika avdelningar, märker de att felsorteringen börjar stagnera går det att ta reda 
på anledningen samt hur problemet ska lösas på kort tid. DHL försöker hela tiden sträva efter 
att bli så effektiva som möjligt. För att de ska kunna fortsätta att vara ett av världens mest 
framgångsrika transportföretag så måste de hela tiden sträva efter att bli bättre och inte stå still 
i sin utveckling. Genom deras PDM tavla och dagliga möten har de möjligheten att se över 
vilka områden som det går bra för samt vilka det går mindre bra för. DHL anser att det är en 
motivation till medarbetarna att man kan se och lära sig av varandra, det uppstår en nyfikenhet 
inom organisationen när de strävar hela tiden till att utvecklas. Det gör att tävlingsinstinkten 
skapar en möjlighet att nå bättre resultat varje år. 
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7.0 Förbättringsförslag 
Vilka rekommendationer kan ges till AktivBo och DHL Freight för att utveckla 
deras benchmarkingprocess? 
 
De rekommendationer som kan ges till AktivBo och DHL Freight för att effektivisera sitt 
benchmarkingarbete är: 

•   Lägga fokus på att meddela samt dela med sig av kunskap till medarbetarna, genom att 
dela med sig av sin kunskap inom området kan göra att medarbetare får en bättre 
förståelse för benchmarkingprocesser. 

•   Skapa en bättre integration. Det gör att medarbetarna känner sig mer delaktiga i arbetet, 
vilket kommer leda till att de vill fortsätta och utvecklas. 

•   Kombinera olika slags benchmarking metoder för att kolla vad som passar bäst för 
organisationen, att alltid sträva efter nya arbetssätt är bra men det krävs även att veta 
vart gränsen går samt att alla håller med om beslutet så att det inte blir en enskild vilja. 

•   Informera medarbetare om hur essentiell innovation är för företaget genom olika sätt, 
månadsmöten eller något liknande där tid spenderas med arbetskollegor för att visa vad 
företaget har åstadkommit i form med innovation. 
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8.0 Vidare forskning 
För en vidare forskning inom denna studie har författarna valt att framföra ett par punkter som 
känns relevanta vid förbättring av framtida forskning inom benchmarking. 
 
❖   Intervju med fler företag 

Fler intervjuer hade gett studien en bredare insyn i hur företag arbetar med 
benchmarking.  
 

❖   Jämföra serviceföretag mot serviceföretag samt tjänsteföretag mot tjänsteföretag 
Det hade kunnat skapa ett annat synsätt än denna studie och även se hur företagen skiljer 
sig åt då de erbjuder likadana tjänster. 
 

❖   Jämföra två konkurrenter 
Ett bra sätt att se hur två företag använder sig av benchmarking för att bli 
konkurrenskraftiga och hur de genererar idéer. 

  
❖   En blandning av kvantitativ och kvalitativ undersökning 

Genom att göra en enkät hade studien fått in fler perspektiv och röster som skapar en 
bättre helhetsbild i kombination med den kvalitativa undersökningarna i form av 
intervjuer. 
 

❖   Resultatet av benchmarking 
Då denna studie inriktar sig på skillnaderna mellan benchmarking på två olika företag 
skulle det vara intressant att ta reda på vad för resultat benchmarking har medfört till 
ett företag med jämförelse till innan de hade benchmarking. 
 

❖   Jämförelse av benchmarking grupperna i olika länder 
Ett intressant ämne skulle vara en djupare studie angående grupperna som är ansvariga 
för just benchmarking eller idégenerering, i detta fallet en intervju av DHL i Tyskland 
gentemot AktivBo i Sverige. 

 

 

 

 
 
 
 



 

36 
 

9.0 Källförteckning 
 

9.1 Elektroniska källor 
Ahlbom, H (2011) Lista: sex svenska företag bland 100 mest innovativa 
http://www.nyteknik.se/digitalisering/lista-sex-svenska-foretag-bland-100-mest-
innovativa-6419211 Hämtad : 2016.11.14 
 
AktivBo.se 
http://aktivbo.se/ hämtad 2016.11.30 
 
Branschindex.se, Om branschindex 
http://www.branschindex.se/om-branschindex/om-branschindex hämtad 
2016.11.30 
 
Canea, Benchmarking – En del av operativ effektivitet & ledningssystem 
https://www.canea.se/management/benchmarking Hämtad: 2016.11.22 
 
Logistics.dhl 
https://www.logistics.dhl/us-en/home/meta-navigation/new-to-dhl.html Hämtad: 
2016.11.14 
 
Wap.dhl.com, History 
http://wap.dhl.com/info/history.html Hämtad: 2016.10.25 
 
Mdh.se, Primära och sekundära data senast ändrad 2016.01.20 
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/
soka-information/primara-och-sekundara-data-1.27203 Hämtad: 2017.02.27 
 
Mdh.se, Reliabilitet senast ändrad 2012.12.04 
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/
metod/reliabilitet-1.29074 Hämtad: 2017.02.27 
 
Mdh.se, Validitet senast ändrad 2014.01.02 
http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/



 

37 
 

metod/validitet-1.29071 Hämtad 2017.02.27 
 
Squires, L (2015) How learning from others can grow your business 
(Thomas Morris, citat) 
https://saltsha.com/learning-others-can-grow-business/ Hämtad: 2017.03.01 
 
Strategyand.pwc.com, Product and service innovation 
http://www.strategyand.pwc.com/global/home/what_we_do/services/innovation 
Hämtad: 2016.10.28 

9.2 Vetenskapliga artiklar 

Adebanjo, D, Abbas, A. & Mann, R. (2010), An investigation of the adaption 
and implementation of benchmarking, International Journal of Operation and 
Production Management, vol. 30:11, pp. 1140-1169. 
 
Bhutta, K.S & Huq, F, (1999) Benchmarking - best practices: an integrated 
approach, Benchmarking - an international journal, Vol. 6, No. 3, pp 254-268. 
 
Camp, R. C. (1993), Lär av de bästa! Benchmarking i tio steg, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Drew, A.W. S, (1997) From knowledge to action: The impact of benchmarking 
on organizational performance, Long Range Planning, Vol. 30, Issue 3, pp 427-
441. 
 
Elnathan, D, Lin, T.W, & Young, S. M. (1996), Benchmarking and 
Management Accounting: A Framework for Research, Journal of Management 
Accounting Research, vol. 8 ss. 37-54 
 
Granovetter, M. (1983). The strength of weak ties: A network theory revisited. 
Sociological theory, No. 1, pp. 201-233 
 
Hanif M. S. & Rastan M. R. (2012) Service innovation in Third Party Logistics 
A Case Study of Green Cargo Logistics AB, University of Gävle, pp 0-66. 
 
Lapide, L, (2005) Benchmarking best practices, The Journal of Business 



 

38 
 

Forecasting, Vol. 24, No. 4, pp 29+ 
 
Lundvall, B, (1994) The learning economy: some implications for the 
knowledge base of health and education systems, Journal of industry studies, pp 
123-139. 
 
Nandi, S. & Banwet, D. (2000), Benchmarking for world class manufacturing - 
concept, framework and applications, productivity, vol 41:2, ss.189-200 
 
Tutcher, G. (1994), How successful companies improve through internal 
benchmarking, Managing Service Quality, vol 4:2, ss. 44-46 
 

9.3 Litteraturer 
Bryman, A, (2008) Samhällsvetenskapliga metoder, Uppl 2. Liber AB, 
Stockholm. 
 
Karlöf, B, (2009) Benchmarking - med lärande för att utveckla företag, 
organisationer och människor. Liber AB, Malmö. 
 
Spendolini, J. M, (1992) The Benchmarking book, American Management 
Association, New York. 
 
Tidd, J & Bessant, J (2013) Managing Innovation – Integrating technlogical, 
market and organizational change, fifth edition. John Wiley & Sons Ltd, 
Chichester, United Kingdom. 


