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Abstract
Title: ”Benchmarking: A case to illuminate the relation between cost and benefit”
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration
Authors: Anna Hanson, Jimmy Koskinen
Supervisor: Stig Sörling, Tomas Källquist
Date: 2013 - June
Aim: The primary purpose of this study is to create an understanding of the relation between
costs and benefits of benchmarking. This is done within the subject field of business
management where benchmarking can be treated as a management tool. The secondary
purposes of this study are therefore to highlight the various costs that may arise from the use
of benchmarking and reflect upon the benefits which the usage of benchmarking can result in.
Method: This study is based on an abductive approach where a theoretical frame of reference
is initially created through revision of literature from books and scientific articles. This study
carries out with a qualitative approach through a case study. The empirical material is being
gathered through interviews with employees of a company. Ultimately, the study carries
through a reflection of this study’s theoretical frame of reference and the empirical material.
Reflection: The study shows based on interviews connected to the case study together with
our frame of reference that costs emerged in connection with benchmarking are marginal in
relation to the benefits that can be achieved. The highest cost illuminated is the time
consumption for the employees. Substantial benefits of benchmarking are difficult to confirm
due to the different areas in the company that may be focused. The study shows that
employees of a company can create a greater awareness of their own company’s operations
through benchmarking. The increased awareness can in turn be used to determine which areas
of activity in the company that may hold the greatest benefit from continued benchmarking
work.
Suggestions for future research: A multi-case study can be carried out to reflect on the
relation between costs and benefits associated with benchmarking as a management tool
instead
of
a
single-case
study.
Contribution of the thesis: This study contributes to a greater fundamental understanding of
the relation between costs and benefits in connection with benchmarking as a business
management tool. This study shows that the benefits of benchmarking can exceed costs to a
greater degree if a company benchmarks its areas of activity that hold the maximum potential
of improvement and where improvement can provide maximum impact.
Keywords: Benchmarking, cost, benefit, the relation between cost and benefit.
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Sammanfattning
Titel: ”Benchmarking: Ett fall för att belysa förhållandet mellan kostnad och nytta”
Nivå: C-uppsats för kandidatexamen inom företagsekonomi
Författare: Anna Hanson, Jimmy Koskinen
Handledare: Stig Sörling, Tomas Källquist
Datum: 2013 - juni
Syfte: Huvudsyftet för denna studie ligger i att skapa en grundläggande förståelse för
förhållandet mellan kostnader och nytta inom benchmarking. Detta gör vi inom
ämnesområdet verksamhetsstyrning. I denna studie behandlas benchmarking som ett
styrverktyg. Delsyftena i denna studie blir därmed att belysa de olika kostnader som uppstår
genom användandet av benchmarking och reflektera över vilken nytta som användningen kan
resultera i.
Metod: Denna studie bygger på en abduktiv ansats där det inledningsvis skapas en teoretisk
referensram genom bearbetning av litteratur från böcker och vetenskapliga artiklar. Studien
genomförs med en kvalitativ ansats inom ramen för en fallstudie. Empiriskt material samlas in
genom intervjuer med anställda på fallföretaget. Slutligen genomförs en reflektion mellan
studiens teoretiska referensram och empiridel.
Reflektion: Studien visar utifrån de intervjuer som genomförts tillsammans med studiens
referensram att de kostnader som uppstår i anknytning till benchmarking upplevs vara
marginella i förhållande till den nytta som kan åstadkommas. Den största kostnaden som
belyses är tidsåtgången för de anställda. Det finns svårigheter att konkret fastställa vilken
bidragande nytta benchmarking kan innebära eftersom det beror på vilket verksamhetsområde
som fokuseras. Studien visar på att anställda på ett företag genom benchmarking kan skapa en
ökad medvetenhet kring det egna företagets verksamhet. Den ökade medvetenheten kan
följaktligen nyttjas till att besluta om vilka verksamhetsområden i företaget som kan dra störst
nytta av ett fortsatt benchmarkingarbete.
Förslag till vidare forskning: Istället för en enfallststudie kan en flerfallsstudie genomföras
där det reflekteras kring förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till benchmarking som
ett styrkoncept.
Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar till en ökad grundläggande förståelse för
förhållandet mellan kostnad och nytta i koppling till benchmarking som styrverktyg. Denna
studie visar att nyttan med benchmarking kan överstiga kostnader till en högre grad givet att
ett företag fokuserar på att använda styrkonceptet på de verksamhetsområden som besitter
högst förbättringspotential och där en förbättring kan ge högst genomslagskraft.
Nyckelord: Benchmarking, kostnad, nytta, förhållandet mellan kostnad och nytta.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till valet av fördjupningsområdet,
benchmarking, och vad syftet med denna studie är. Vidare presenteras vilket problem som
denna studie vill studera närmare utifrån en problemdiskussion och med vilka
frågeställningar som ställs för att reflektera kring problemet, samt hur avgränsningen i denna
studie är gjord.

1.1 Bakgrund
Vad är benchmarking? Det är vad studien börjar med att presentera för att ge er som läsare en
skjuts in i vad studien handlar om. Benchmarking handlar i stora drag handlar om att lära,
både inom det egna företaget och utanför hos andra företag. Att lära innebär att på något vis
förbättra delar inom det egna företaget för att effektivisera och inte minst bli mer
konkurrenskraftig på marknaden. Detta beskrivs närmare nedan utifrån olika författares
uppfattningar.
Ax, Johansson och Kullvén (2009, s. 480) förklarar att begreppet benchmarking
introducerades i företagsekonomiska sammanhang på 1980-talet genom företaget Xerox
Corporation. Utifrån vår uppfattning kring vart konceptets början tog fart upplever vi att
merparten av de artiklar som vi har studerat tar upp Xerox som det företag som satte namn på
de aktiviteter som Ohinata (1994, se Cassel, Nadin, Older Gray, 2001, s. 213) bland andra
beskriver ha utövats av japanska företag sedan en längre tid tillbaka. Lindvall (2011, s. 129)
förklarar att den drivkraft som format utvecklingen av konceptet kan vara de många
förändringar som skett i samhället och som påverkat företagens sätt att arbeta. Kyrö (2003, s.
213) refererar till Watson när hon beskriver den utveckling som konceptet haft sedan det
skapades på 1940-talet vilket skiljer sig från det Ax med flera förklarar ovan. Kyrö (2003, s.
213) och Langowitz & Rao (1995, s. 56) förklarar båda att konceptets fokus började på
produkt till att senare fokusera på process och strategi.
Ax med flera (2009, s. 480) förklarar att benchmarking sker genom att sätta sitt eget företags
prestation i förhållande till andra och genom detta få uppslag till förändringar och
förbättringar. Företaget undersöker delar eller helheten av ett så kallat ”Best practice” företag
vilket innebär att företaget är så kallat bäst i klassen och detta talar även Lindvall (2011, s.
129), Aaker och McLoughlin (2010, s. 108) samt Andersen och Pettersen (1997, s. 11) om.
Ax med flera (2009, s. 480-481) förklarar att dessa jämförelser kan ske inom olika områden
av företaget som exempelvis tillverkning, utformning av produkter, administrativa aktiviteter
och processer samt kundrelationer. De förklarar vidare att benchmarking kan ge svar på frågor
som bland annat ”Vad utmärker framgångsrika företag?”, ”Hur bra företaget är i förhållande
till konkurrenterna?”, ”Hur kan företaget förbättras?” och ”Hur ska företaget inte agera?”.
De fortsätter att förklara att benchmarking används inom olika delar av företagsekonomin och
ibland under andra namn som till exempel konkurrensanalys och produktanalys.
Området som handlar om konkurrensanalys talar både Kotler (2008, s. 464), Aaker och
McLoughlin (2010, s. 108) om när de förklarar att benchmarking kan användas till att få
kunskap om sina konkurrenter för att skapa konkurrensfördelar och på sikt kunna konkurrera
ut dem.
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”Benchmarking är konsten att vara tillräckligt ödmjuk för att erkänna att någon är bättre än
du och samtidigt vara vis nog att lära sig att bli lika bra eller bättre”. (Andersen och
Pettersen, 1997, s. 11)
Utvecklingen inom benchmarking kan bland annat ses genom de olika typer av benchmarking
som har utvecklats genom åren och presenterats i artiklar och böcker. De typer som idag har
konstaterats via de böcker och artiklar vi har kommit i kontakt med är Intern benchmarking,
Reverse engineering, Konkurrensinriktad benchmarking¸ Industri benchmarking,
Funktionsinriktad benchmarking, Strategisk benchmarking, Global benchmarking,
Competence benchmarking och Network benchmarking. (Ax et al. 2009, Kyrö 2003, Lindvall
2011, Southard & Parente 2007)
Utifrån det som presenterats av författare ovan är benchmarking ett sätt för ett företag att
förbättra sin verksamhet i olika avseenden genom att lära av sig själv inom företaget och
andra företag. I denna studie studeras benchmarking inom verksamhetsstyrningsområdet med
inriktning mot hur konceptet kan ses som styrmedel. Utifrån detta besvarar studien det ställda
syfte som presenteras nedan.
Ett problem som uppstår i och med benchmarking enligt Ax med flera (2009, s. 486) är att de
resurser och kostnader som krävs för att genomföra benchmarking ofta underskattas. Även
Yasin (2002, s. 232) skriver om kostnadsproblematiken och att han önskar mer empirisk
forskning på kostnaderna som uppstår i och med benchmarking. Kostnaderna det ska bedrivas
forskning på är dels dem som uppstår direkt i samband med att företaget utför benchmarking
men även de kostnader som uppstår senare när det som konstaterats ska implementeras i
verksamheten så som omformande av processer och sådant som påverkar den dagliga
verksamheten. Yasin (2002, s. 232) tar upp en ytterligare problematik och denna berör
relationen mellan kostnad och nytta.. För att kunna göra denna jämförelse måste även nyttan
som uppstår i och med benchmarking undersökas. Det som Yasin (2002, s. 232) då menar att
forskningen ska studera är om arbetet med benchmarking lett till kvalitetsförbättringar,
förbättrad kundservice och tillfredsställelse bland kunder samt ökad effektivisering på
organisationens strategiska nivå.
Eftersom det finns en brist på forskning som handlar om relationen mellan kostnad och nytta
skriver Yasin (2002, s. 232) att många organisationer ställer sig tveksamma till huruvida
lönsamt benchmarking är. Litteraturen frambringar enligt Yasin (2002, s. 232) att
benchmarking kan bidra till organisationens utveckling och förbättringar men eftersom många
organisationer har synen på att benchmarking är kostsamt skriver han att det måste bedrivas
forskning som belyser kostnaderna i förhållande till nyttan för att på så sätt veta om det är
kostsamt eller om nyttan faktiskt överstiger kostnaden. Ytterligare en forskare som anser att
det behövs mer forskning på förhållandet mellan kostnad och nytta är i samband med
benchmarking är Sarkis (2001, s. 95). Han skriver att det ute i företagsvärlden finns många
erfarenheter kring hur relationen mellan kostnad och nytta förhåller sig men att det finns brist
på forskning inom detta område i form av teoretiska ramverk som grund.

1.2 Problemdiskussion
I denna studie betraktas kostnad och nytta riktat mot benchmarking som ett styrkoncept som
används i syfte att utveckla en verksamhet i en viss riktning. Detta kan användas som ett
styrsystem för att exempelvis skapa konkurrenskraft. Att benchmarking kan användas för att
få mer konkurrenskraft på marknaden är något som bland annat Aaker och McLoughlin
(2010, s. 108), Kotler (2008, s. 331), Langowitz och Rao (1995, s. 55), Anand och Kodali
(2008, s. 258) talar om.
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Kostnaderna som kan kopplas till benchmarking kan ses som direkta och indirekta, där de
direkta uppstår i själva benchmarkingarbetet medan de indirekta uppstår till följd av att något
implementeras i verksamheten på grund av benchmarkingarbetet. Nyttorna som kopplas till
benchmarking i denna studie ses främst som indirekta eftersom de uppstår till följd av själva
arbetet med benchmarking.
Utifrån det som skrivits ovan i bakgrunden finns det en problematik kring kostnad och nytta
inom benchmarking där denna studie ser detta som ett styrkoncept. Yasin (2002, s.232) talar
om att det bör bedrivas mer forskning på dels kostnader och dels på nytta som uppstår genom
användandet av benchmarking. Genom denna forskning ska det i sin tur kunna bedrivas
forskning på relationen mellan kostnad och nytta genom arbetet med benchmarking. Detta
förhållande mellan kostnad och nytta är något som även Sarkis (2001, s. 95) vill se mer
forskning på. Anledningen till att denna forskning behövs förklarar Yasin (2002, s. 232) är att
företag kan ställa sig tveksamma till användningen av benchmarking eftersom de inte vet om
arbetet blir lönsamt eller inte. Han förklarar vidare att benchmarking kan bidra till att företag
utvecklas men att det utav företagen själva upplevs som kostsamt. Detta är även något som
Ax med flera (2009, s. 486) talar om där de förklarar att de resurser och kostnader som
benchmarking medför ofta underskattas. Här förklarar Yasin (2002, s. 232) att det bör
bedrivas forskning som belyser dessa två, kostnad och nytta, i förhållande till varandra.
Inom benchmarking har det därmed presenterats i ovan nämnda artiklar och i tryckt litteratur
att det råder brist på forskning som belyser relationen mellan kostad och nytta inom
benchmarking och detta studerar denna studie närmare. Som nämnts ovan finns det idag
företag som ställer sig tveksamma till användandet av benchmarking på grund av att de inte
vet hur kostnad och nytta förhåller sig till varandra och därmed bör detta område studeras. I
denna studie kommer benchmarking att ses som ett styrsystem för att utveckla företaget i en
viss riktning. De kostnader och nyttor som beskrivs i studien kopplas till synen på
benchmarking som ett styrsystem där dessa framställs i form av direkta och indirekta.

1.3 Syfte
Huvudsyftet för denna studie ligger i att skapa en grundläggande förståelse för förhållandet
mellan kostnader och nytta inom benchmarking. Detta görs inom fördjupningsområdet
verksamhetsstyrning där användningen av benchmarking ses som ett styrkoncept i syfte att
utveckla verksamheten i en viss riktning.
Delsyftena i denna studie blir därmed att belysa de olika kostnaderna som uppstår genom
användandet av benchmarking och reflektera över vilken nytta som användningen kan
resultera i. Denna belysning och reflektion av kostnader och nyttor sker i form av direkta och
indirekta där de kopplas till benchmarking som ett styrkoncept.

1.4 Frågeställning
Som förklarats ovan är huvudsyftet med denna studie att skapa en grundläggande förståelse
för förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till benchmarking. I denna studie behandlas
benchmarking som ett styrkoncept som kan användas i syfte att utveckla en verksamhet i en
viss riktning. För att kunna studera detta belyses de direkta och indirekta kostnader som
uppstår genom användandet samt att det sker en reflektion över de direkta och indirekta nyttor
som användningen kan resultera i. Detta görs genom att lyfta fram ett fallföretag som
exempel.
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Studiens frågeställningar är därmed:


Vilka direkta och indirekta kostnader kan belysas genom användandet av
benchmarking som ett styrkoncept?



Vilka direkta och indirekta nyttor kan belysas genom användandet av benchmarking
som ett styrkoncept?



Hur förhåller sig kostnad och nytta till varandra i och med arbetet med benchmarking
som ett styrkoncept?

1.5 Avgränsning
Denna studie är ett examensarbete på kandidatnivå inom företagsekonomi kring området
verksamhetsstyrning. Studiens fördjupning ligger i konceptet benchmarking där detta ses som
ett styrkoncept som kan användas i syfte att utveckla en verksamhet i en viss riktning. I
studien fokuseras det på att studera de kostnader och nytta som uppstår i och med
användandet av benchmarking samt skapa en grundläggande förståelse hur dessa förhåller sig
till varandra.
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2. Metod
I detta kapitel förklaras de metoder som använts under studiens gång. Först förklaras
studiens disposition genom en illustrerad modell. Därefter presenteras den vetenskapsteori
och tradition som används i studien och sedan de specifika tillvägagångssätt som används för
insamlande av teori respektive insamlande av empiri. I de sista delarna i metodkapitlet
förklaras det lite kring trovärdighet och äkthet samt källkritik i denna studie.

2.1 Disposition

Kapitel 1

Inledning I detta avsnitt beskrivs inledningen till denna studie. Här
tas
bakgrunden
till
begreppet
benchmarking
och
problemformuleringen till denna studie upp. Här förklaras även
syfte, frågeställning och avgränsning.

Kapitel 2

Metod I detta avsnitt förklaras och motiveras hur
tillvägagångssätten ser ut för att svara upp på syftet genom att
beskriva de metoder som används för respektive del i studien. I
detta avsnitt presenteras även trovärdighet, äkthet och källkritik.

Kapitel 3

Teoretisk referensram I detta avsnitt presenteras studiens
teoretiska referensram som baseras på böcker och vetenskapliga
artiklar. Den presenteras uppdelat i relevanta rubriker och
underrubriker som svarar upp på studiens syfte.

Kapitel 4

Empiri I detta avsnitt presenteras den bearbetade empirin. Denna
information framkommer genom intervjutillfällen med några
anställda från ett fallföretag, Fastighetsbolaget AB.

Kapitel 5

Reflektion I detta avsnitt ställs studiens teoretiska referensram
och empiri mot varandra. Där ställs relevanta delar mot varandra i
syfte att reflektera över dess innehåll.

Kapitel 6

Bidrag I detta avsnitt presenteras det viktigaste från
reflektionsavsnittet. Här presenteras därmed det som studien
bidrar med till forskningen och det är i denna del som vi svarar
upp på studiens syfte.
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I denna studie belyses kostnaderna och en reflektion sker kring den nytta som kan uppstå
genom användandet av benchmarking inom tre typer av benchmarking. Dessa tre är intern
benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking och global benchmarking.
Längst ner i detta metodavsnitt presenteras ett avsnitt, Vår forskningsmodell och därunder
visas en illustration av tillvägagångssätten i denna studie utifrån den tradition som används.
Traditionen och tillvägagångssätten presenteras nedan och sammanställs slutligen i detta
metodavsnitt med den illustrerade modell vi tagit fram. En överblickande modell finns
framtagen för att ge läsaren en sammanfattande bild över studiens tillvägagångssätt och denna
finns under rubriken 2.4 Vår forskningsmodell längre ner i detta metodavsnitt dit alla studiens
metodval refereras. Anledningen till att den presenteras längst ner är att den sammanfattar
studiens metodval på ett bra sätt vilket då blir en bra slutlig sammanfattning på metodkapitlet.

2.2 Vetenskapsteori
När det talas om vetenskapstraditioner behandlas bland annat två inriktningar vilka är den
naturvetenskapliga och den samhällsvetenskapliga. Bjerke (2005, s. 14) talar om att det inom
dessa finns olika sätt att använda kunskap, bland annat genom att förstå eller förklara. Han
(2005, s. 44-51) berättar vidare att förklara främst återfinns inom det naturvetenskapliga
(positivismen) och att förstå återfinns inom det samhällsvetenskapliga (hermeneutiken). Vi
använder oss av den samhällsvetenskapliga inriktningen och därigenom av den hermeneutiska
traditionen som innebär att skapa förståelse genom att tolka. Anledningen till detta val är
eftersom syftet med vår studie är att skapa en förståelse för förhållandet mellan kostnad och
nytta. Den hermeneutiska vetenskapstraditionen påverkar denna studies riktning. Denna
tradition och vad den innebär förklaras närmare nedan.
2.2.1 Hermeneutik

Hermeneutiken handlar om tolkning enligt Lindholm (1999, s. 69) vilket även Bjerke (2005,
s. 63) talar om. Lindholm (1999, s. 72) skiljer på begreppen tolkning och förståelse och
förklarar i sin text att han ser tolkning som den process som slutligen kan leda fram till en
förståelse. I detta sammanhang påpekar han också i sin text att begreppet förståelse inte är
entydigt utan att det kan finnas olika slag av detta. I denna studie tolkas det material som
inkommer från teori respektive empiri och detta material leder slutligen fram till en
grundläggande förståelse för det område som denna studie studerar.
Hermeneutiken är en metod som kräver att forskaren har en viss förförståelse för det som ska
studeras enligt Lindholm (1999, s. 69, 70, 73) och inom hermeneutiken talas det om Den
allmänna kunskapsspiralen. I denna kunskapsspiral handlar det om att tolka från delar till
helhet samt från helhet till delar. ”Det sker ingen utveckling av kunskap utan förförståelse”
skriver Lindholm genom en slogan och skriver vidare att det inte skrivs en bok om
vetenskapsfilosofi om personen som skriver inte har kunskaper sedan tidigare utan det måste
ligga en viss teoretisk och empirisk grund hos personen sedan tidigare. Det handlar om att
redan ha en förförståelse för helheten förklarar Lindholm (1999, s. 73-74) och därefter
studeras delarna som i sin tur är tänkta att bidra till den påbyggda helheten. Forskarens syn på
helheten förändras största sannolikhet under tiden som delarna studeras och därmed bildas en
ny helhetsuppfattning. Detta är det första varvet i spiralen som sedan byggs på genom att
studera delar från den nya helheten som framkommit. Det handlar om att få en ökad förståelse
för helheten.
Bjerke (2005, s. 64) förklarar att enligt hermeneutiken finns ingen förståelse utan
förförståelse vilket stämmer överens med det som Lindholm förklarar.
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I den hermeneutiska kunskapsspiralen visas denna relation
förflyttar oss från det specifika till det generella och fortsatt i
som forskare sedan tidigare en förförståelse för ämnesområdet
bygga på denna med ny information från teori och empiri
förståelse för sammanhanget.

genom att vi som forskare
cirklar. I denna studie har vi
benchmarking och genom att
skapar vi en grundläggande

För att förtydliga denna kunskapsspiral illustreras den nedan utifrån de författares
beskrivningar vi fått ovan:
Del

Helhet
Förförståelse
Kunskapsvarv

Del

Helhet
Påbyggd

Del

Figur 1 Hermeneutisk kunskapsspiral, illustration baserad på Lindholms (1999) och Bjeres (2005) resonemang
ovan om kunskapsspiral, bearbetad av Anna Hanson, Jimmy Koskinen

Lindholm (1999, s. 76) talar om insiders och outsiders där forskaren är en outsider som
ständigt studerar och är en del av studien medan insiders är de som deltar i processen. Genom
att forskaren har en viss förförståelse av det som studeras bidrar dennes tankar till de
tolkningar som sker av resultatet och samma sak gäller för de som är insiders. För att försöka
få en djupare förståelse kan dessa tolkningar kompletteras med varandra och på så sätt blir
tolkningarna även bättre eftersom de kommer från olika håll. Även Arbnor och Bjerke (1998,
s. 192) förklarar att inom hermeneutiken är forskaren subjektiv i sin forskning vilket innebär
att denne är i den verklighet som studeras. Detta innebär att verkligheten inte är oberoende
utan istället en kombination av det som vi själva upplever tillsammans med andra. Eftersom vi
som forskare är en del av studien, subjektiva, måste vi ta hänsyn till detta när det kommer till
trovärdigheten i denna studie.
De nyckelord som förklarats ovan och som Lindholm (1999, s. 80) väljer att koppla
hermeneutiken till är sammanhang – förförståelse – tolkning – innebörd – förståelse. Några
nyckelord som tyder på att hermeneutiken är den vetenskapstradition som bör användas i
studien är tolkning, förståelse och förförståelse. Eftersom syftet med denna studie är att skapa
en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnader och nytta inom benchmarking.
Detta görs genom tolkning av det resultat som framgår av studiens teoretiska referensram och
empiri. I denna studie har vi som författare en förförståelse för studiens innehåll.
Förförståelsen byggs på genom inläsning av teori och genom det empiriska material som
insamlas. Vi som författare till denna studie tillåts vara en del av studien stärker motiveringen
att använda den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Inom positivismen krävs det att
forskaren är neutral och objektiv i sin studie vilket i denna studie kan anses vara ett
missanpassat förhållningssätt till kunskap. Eftersom syftet med denna studie är att ge ett
bidrag med en tolkande karaktär genom det resultat som framkommer i syfte att skapa en
grundläggande förståelse.
Den hermeneutiska vetenskapstraditionen ger denna studie en utgångspunkt i ett antal
tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt kommer att presenteras nedan.
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2.2.2 Abduktion

Den första delen som hermeneutiken leder in denna studie på är på vilket sätt studiens
tolkningar ska slutledas. Detta görs genom abduktion.
Enligt Fann (1970, s. 8) kan en abduktiv slutledning se ut som följande:
Ett överraskande faktum, C, observeras; men om A vore sant så skulle C vara självklart;
följaktligen finns det skäl att anta att A är sant. Beskrivningen ovan uppfattar vi är Fanns
tolkning av Charles Sanders Peirces tankegångar om abduktion inom vetenskapsfilosofin.
För att tydliggöra den ovan nämnda slutledningen kan vi tilldela följande betydelser:
C = Marken är täckt av små vattenpölar
A = Det har regnat
Johansson-Lindfors (1993, s. 154) nämner att abduktionen ligger nära till den analystiska
induktionen. Hon förklarar vidare att det abduktiva angrepssättet har växt fram som en
reaktion på de begränsningar som induktionen och deduktionen har. Vidare beskriver hon
utifrån det abduktiva angreppssättets förespråkare att det är en blandning av de andra två
angrepssätten där forskaren hela tiden växlar mellan induktion och deduktion.
Pitchard (2010, s. 163) förklarar att både abduktion och induktion delar samma typ av
resonerande. Till skillnad från induktion där forskaren gör ett flertal obeservationer förklarar
han att den abduktiva slutledningen baseras på enskilda observationer där forskarens uppgift
blir att finna den bästa förklaringen till fenomenet som observerats. O’Briens (2006, s. 160)
förklaring av abuktion kan ses stämma väl in på Pitchards beskrivning. O’ Brien beskriver att
en abduktiv slutledning baseras på att hitta den bästa teorin bland tänkbara teorier, när
forskaren hittat den bästa teorin ska valet betraktas som välbefogat eftersom teorin åtminstone
anses vara trovärdigare än de övriga teorierna som lagts fram.
Den abduktiva metoden passar denna studie eftersom den pendlar mellan teori och empiri.
Studien börjar i teorin för att lägga den teoretiska grund som behövs för att kunna genomföra
empirin. När båda delar är bearbetade och presenterade sker en diskussion utifrån vad som
framkommit kring kostnad och nytta mellan teori och empiri. Utifrån detta resonerande och
tolkande presenteras genom en abduktiv slutledning det mest troliga förhållandet mellan
kostnad och nytta genom arbetet med benchmarking i det fall som studeras i denna studie.
Detta görs i syfte att skapa en grundläggande förståelse för hur detta förhållande kan se ut.

2.3 Tillvägagångssätt
I denna del av metodavsnittet motiveras de metoder som används i denna studie. Detta görs
för att visa hur insamling och behandling av teori och empiri sker. De olika
tillvägagångssätten som presenteras nedan väljs utifrån den hermeneutiska traditionen som i
sin tur väljs utifrån det syfte som ställs i denna studie. Val av tillvägagångssätt görs därmed
utifrån att skapa en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta inom
benchmarking som styrkoncept.
2.3.1 Tillvägagångssätt för teoriinsamling

Den teori som insamlas består av tryckt litteratur och granskade vetenskapliga artiklar som
berör konceptet benchmarking. I början av studiens gång sker teoriinsamlingen i syfte att
bilda en uppfattning om benchmarking som ett styrkoncept. I takt med att förståelsen för
konceptet byggs upp via den information som insamlas görs sökorden mer detaljerade.
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Detta innebär sökord som är mer riktade och detaljrika i syfte att hitta information som berör
förhållandet mellan de kostnader och de nyttor som kan uppstå vid arbete med benchmarking
som styrkoncept.
Bell (2000, s. 62) skriver att hon skiljer på två olika sätt att söka information där det ena är
genom böcker och det andra är genom en dator. Det är vanligt att båda sätten att söka
information på används under litteratursökning. Hon förklarar vidare att det handlar om att
planera sin litteratursökning och att det förmodligen kommer behöva göras sökningar vid ett
flertal tillfällen under längre studier. Bell (2000, s. 62) förklarar vidare att det gäller att
strukturera upp sina sökningar så att det finns en medvetenhet kring vad som ska insamlas.
Strukturen bör innehålla ramar för hur långt tillbaka i tiden sökningarna ska ske, vilken sorts
material som ska samlas in och om materialet ska komma från Sverige, USA eller omfatta
hela världen. Vidare förklarar hon att det ska finnas en struktur i de sökord som används där
de ska specifikt ange vad som söks. I denna studie innebär denna struktur att bryta ner
sökningar kring benchmarking i delar . De centrala nyckelord som används i denna studie är:
benchmarking, kostnad/costs och nytta/benefit tillsammans med en kombination av dessa.
Det är bra om information kan insamlas i ett sådant tidigt skede av studien som möjligt
skriver Bell (2000, s. 75) men att insamlingen sker i praktiken ofta parallellt med andra delar
av arbetet. Sökningarna i denna studie är till en början av generell art men övergår senare till
sökningar av en mer specifik art. Detta görs för att skapa ett djup kring ämnesområdet i den
teoretiska referensram som denna studie använder. När informationen är insamlad gäller det
att bearbeta den och se vad som blir relevant att använda i studien förklarar Bell (2000, s. 76).
Hon förklarar att informationen ska tolkas och organiseras i en viss ordning.
En mer detaljerad redogörelse för studiens teoriinsamling följs nedan. Data som insamlas för
denna studies teoretiska referensram benämns sekundärdata. Detta förklarar Eriksson och
Wiedersheim-Paul (2011, s. 88) innebär att den är bearbetad utav någon annan.
2.3.1.1 Litteratur

För att hitta de böcker som blir relevanta i studien skriver Bell (2000, s. 69) att det finns
nyckelord inom forskningsområden som bör användas i sökningarna för att få upp de böcker
som berör det område som ska studeras. Vidare förklarar hon att det kan finnas andra böcker
av intresse i bokhyllorna där den bok som sökningen gav en träff på finns.
För att få en inledande inblick i konceptet benchmarking inom verksamhetsstyrningsområdet
används först och främst kapitlet kring benchmarking i Den nya ekonomistyrningen skriven
av Ax med flera. Sedan kompletteras denna syn med andra författare som Lindvall
(Verksamhetsstyrning: Från traditionell ekonomistyrning till moderna verksamhetsstyrning),
Aaker (Strategic market management: Global perspectives), Kotler (Principles of marketing)
och Andersen och Pettersen (Benchmarking: En praktisk handbok). Böckerna används i första
hand för att samla in olika synvinklar på vad benchmarking innbeär. Sökorden för att finna
denna litteratur har varit benchmarking.
Denna studie använder också ett antal metodläroböcker för metodavsnittet för att presentera
den vetenskapstradition som används i denna studie. Böckerna hjälper till att motivera de
tillvägagångssätt som väljs under studiens gång.
2.3.1.2 Uppsatser

Det är viktigt att gå igenom tidigare forskning inom det forskningsområde som forskaren valt
att studera enligt Bell (2000, s. 178) där det sker en genomgång av tidigare studier av
studenter inom området.
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Utifrån detta skriver Bell att den egna studien hamnar i ett sammanhang och att de som
skriver studien utifrån detta får dra de riktlinjer som studien ska ha samt genom detta
förbereder läsaren på vad som ska komma i resterande del av studien.
I samband med denna studie söks det i databaser efter publicerade uppsatser som behandlar
benchmarking som styrkoncept. Sökandet efter uppsatser sker i Libris, DiVA, SwePub och
Uppsatser.se med sökord som benchmarking följt av nytta och kostnad. Under sökandet
återfinns ingen uppsats som studerar relationen mellan kostnad och nytta i samband med
benchmarking som styrkoncept. Det råder stora syftesskillnader i tidigare publicerade
uppsatser i förhållande till det syfte som presenteras i denna studie. Det finns uppsatser som
skriver om benchmarking men ingen som inriktar sig mot samma problemområde som denna
studie. Därmed bidrar dessa studier inte till någon direkt utgångspunkt för denna studie.
2.3.1.3 Vetenskapliga artiklar

Syftet med att presentera de sökord som används under studiens gång är att underlätta
sökarbetet för eventuella framtida studier kring benchmarking. För att djupare resonemang
ska kunna föras kring syftet i denna studie bearbetas vetenskapliga artiklar. För att öka
trovärdigheten i denna studie söks vetenskapliga artiklar i granskade databaser. Den mest
frekvent använda databasen i denna studie är Emerald. Under studien gång används det till en
början enskilda nyckelord. Dessa nyckelord kombineras senare i syfte att få en mer
finkalibrerad sökning.
De sökord som används vid sökandet av vetenskapliga artiklar är benchmarking och
benchmarking definition. Sökordet benchmarking ger 6856 träffar på Emerald och ungefär
527 000 träffar på Google Scholar. Sökordet benchmarking definition ger 2961 träffar på
Emerald och ungefär 128 000 träffar på Google Scholar. Bland de träffar som framkommer
väljs de vetenskapliga artiklar som förväntas kunna bidra till att svara på syftet i denna studie.
För att få en djupare inblick i en typ av benchmarking söks det på Reverse engineering och
inom denna sökning används sökordet benchmarking på Emerald. Då framkommer ett
sökresultat på 430 träffar. De träffar som framkommer överst vid sökningen väljs ut efter
relevans. I dessa artiklar återfinns ytterligare typer av benchmarking tillsammans med vanliga
tekniker som används vid benchmarking som styrkoncept.
En artikel som återfinns behandlar benchmarkinggenerationer vilket leder till sökordet
benchmarking generation används i Emerald. Denna sökning resulterar i 285 träffar. Inom
denna sökning används sökordet generation. Detta förminskar sökresultatet till 166 träffar.
För att få veta vilka verktyg som används inom benchmarking söks det först på benchmarking
och därefter på Xerox. Sökordet Xerox ger ett träffantal på 244. Artiklar från de första sidorna
gås igenom.
För att hitta relevanta artiklar inom ramen för studiens syfte söks det i Google Scholar.
Sökordet benchmarking cost and utility ger 43100 träffar, sökordet costs of benchmarking ger
45 träffar. benchmarking use ger 219 träffar. Inom de sökningar som tillämpats ovan används
även sökorden investment cost och economic costs i syfte att finna vetenskapliga artiklar som
behandlar kostnader som kan kopplas till företagsekonomi i allmänhet.
Under sökandet av vetenskapliga artiklar uppkommer en rad illustrativa modeller och
tankeresonemang som det sedan söks vidare på i syfte att finna ytterligare beskrivningar kring
dessa. Sökningar berör bland annat Xeroxs modell som illustrerar hur benchmarking som
stykoncept kan gå till.
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2.3.3 Tillvägagångssätt för empiriinsamling

I denna del av metoden beskrivs de tillvägagångssätt som används för studiens empiridel. De
tillvägagångssätt som används i denna studie är kvalitativ metod, fallstudie och intervjuer.
Dessutom sker en beskrivning av urval i studien. Data som insamlas i denna del benämns
primärdata och innebär enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 88) att forskaren på
egen hand samlar in data och är den första som bearbetar den.
2.3.3.1 Kvalitativ metod

Denna metod är vald utifrån att denna studie grundar sig i den hermeneutiska
vetenskapstraditionen. Inom denna metod presenteras ett antal begrepp som kan kopplas ihop
med de grundtankar som finns inom hermeneutiken. Två av dessa begrepp är tolkande och att
skapa förståelse för det som studeras. Detta görs i denna studie för att uppfylla det syfte som
ställs.
Bryman och Bell (2005, s. 297) talar om begreppet kvalitativ forskning som innebär att fokus
vid insamlandet av data samt analys av denna ligger i ord, och inte i siffror som inom
kvantitativ forskning. Strategin för denna forskning är bland annat tolkande. Det handlar om
tolkning av teori som framkommer genom en studie där tyngdpunkten ligger i att skapa en
förståelse för det som studeras.
Bryman och Bell (2005, s. 300-302) förklarar en modell som kallas den kvalitativa
forskningsprocessen. Det första steget i processen handlar om att forskaren måste hitta något
forskningsbart och sedan välja ett teoretiskt perspektiv att utgå ifrån. Därefter ska
forskningsfrågorna formuleras. Valet i denna studie är att studera förhållandet mellan kostnad
och nytta genom arbetet med benchmarking och utifrån detta forskningsområde formuleras
frågor som ska besvara det syfte som ställs.
Det andra steget i processen handlar om att välja ut en organisation och vilka personer det är
som ska studeras. Detta val ska göras utifrån de förutsättningar som skapades i föregående
steg, dessa val ska med andra ord göras utifrån det problem som forskaren funnit och vill få
besvarad med ett antal forskningsfrågor. I detta steg väljs i denna studie ett företag,
Fastighetsbolaget AB. Det genomförs en fallstudie för att få svar på studiens forskningsfråga.
Det tredje steget handlar om att samla in relevant teori och empiri för studien. Det är då
viktigt att veta vilka forskningsmetoder som ska användas för insamlande av data för
respektive del, teori och empiri.
Det fjärde steget handlar om att välja metoder för att tolka den data som framkommit genom
studien. Den valda metoden ger forskaren riktlinjer för hur den insamlade datan ska
klassificeras och organiseras. När data har identifierats kan viktiga teman och mönster
urskiljas och därefter skapa kopplingar till andra delar. I denna studie ställs relevanta delar i
studiens teoretiska referensram mot empirin. Dessa tolkas utifrån det material som
presenteras.
I det femte steget levereras bidraget med studien där tolkningar gjorda av forskaren lett fram
till ett resultat. Denna del är resultatet av det som diskuterats i ovan nämnda steg och syftet
med denna del blir i denna studie att bidra till forskning. Bryman och Bell (2005, s. 300-302)
förklarar att ytterligare data kan ha insamlats efter det femte steget och att forskningsfrågorna
kan ha preciserats under tiden observationerna gjorts eller att studien behöver kompletteras
för att bli fullständig. I denna studie finns det till viss del teori som måste kompletteras vilket
framkommer efter att fallstudien genomförs. Däremot stämmer det mesta som framkommer
under fallstudien överrens med den teoretiska referensram som finns i denna studie.
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Det slutliga och sjätte steget i den kvalitativa forskningsprocessen handlar om att visa för sina
läsare vad som framkommer i studien. Det är i detta steg som studiens resultat och slutsatser
framkommer formulerade så att läsaren förstår poängen i detta. Avsnitten reflektioner och
bidrag finns i denna studie till för att uppfylla det sjätte steget i den kvalitativa
forskningsprocessen. I dessa avsnitt presenteras det som framkommit i studien genom
tolkning av den bearbetade teoretiska referensramen och studiens empiridel.
Kvalitativ forskning beskrivs som att det främst är menat för en induktiv forskningsansats
men Silverman (1993, se Bryman och Bell, 2005, s.303) menar att även forskare som arbetar
med kvalitativ forskning på senare tid blivit intresserade av teoriprövning. Bryman och Bell
fortsätter med att skriva att det inte finns något som hindrar den kvalitativa forskningen från
att användas för teoriprövning där teorier har specificerats redan innan den empiriska
datainsamlingen börjar. Oavsett hur forskaren ser på kvalitativ forskning kommer teorin att
prövas under studiens gång.
Denna studie använder sig av en abduktiv metod vilket innebär att den pendlar mellan teori
och empiri vilket utifrån det som sagt ovan stämmer överrens med den kvalitativa
forskningsmetodiken. Denna studie handlar om att belysa de kostnader som uppstår genom
användning av benchmarking samt reflektera över den nytta som benchmarking kan innebära
för ett företag. Därutöver är studiens syfte att skapa en grundläggande förståelse för
förhållandet mellan dessa. Utifrån detta syfte med studien så blir den kvalitativa forskningen
relevant att använda då fokuset ligger i främst ord och inte i siffror vilket gör att studien
hamnar i den kvalitativa forskningsmetodiken. Eftersom studiens syfte är att skapar en
grundläggande förståelse kan det antas vara nödvändigt att studien bör innehålla
intervjutillfälle. Dessa intervjutillfällen skapar möjligheter för diskussion mellan forskare och
intervjupersoner vilket också gör att studien hamnar i den kvalitativa forskningsmetodiken.
2.3.3.2 Fallstudie

Valet att göra en fallstudie baseras på den hermeneutiska vetenskapstraditionen.
Fallstudier används enligt Bryman och Bell (2005, s. 71-72) när studien som ska göras sker på
ett enda fall och handlar om att se vad som sker på exempelvis det specifika företaget.
Begreppet ”fall” förknippas vanligen till en arbetsplats eller organisation där själva fallstudien
ska genomföras. Yin (2007, s. 32) förklarar att fallstudier kan ske som enfallsstudier och som
flerfallsstudier där det första omfattar endast ett fall och det andra omfattar att flera fall
studeras. I denna studie görs en enfallstudie om ett fastighetsbolag på kontor i Uppsala och
Stockholm.
Yin (2007, s. 112) beskriver att det finns olika datakällor att använda sig av vid
genomförandet av fallstudier där intervjuer är en utav dessa källor. Vidare förklarar Yin
(2007, s. 116-117) att intervjuerna är en utav de viktigaste datakällorna där frågorna inte är
strikta utan mer rörliga. Oavsett om syftet med fallstudien är att utveckla ny teori eller att
pröva befintlig förklarar Yin (2007, s. 48) att teorin har en viktig roll i studien och att
teoriavsnittet bör vara det som ska inleda studien. Yin (2007, s. 47) förklarar att teorin finns
där för att bland annat skapa en förståelse för det som ska studeras. I denna studie utförs
intervjuer vilket beskrivs nedan. Den teoretiska referensramen i denna studie styr vilka frågor
som ställs under de intervjutillfällen som genomförs och utgör därmed grunden för empirin.
När det kommer till begreppen reliabilitet och validitet inom fallstudieforskning ställer sig
forskare olika till betydelsen. Yin (2007, s. 54-55) förklarar att fallstudien går in på mer
ingående begrepp än endast validitet och reliabilitet. De begrepp han presenterar är
begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet.
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Dessa kommer att presenteras närmare under avsnittet tillvägagångssätt för granskning och då
under rubriken trovärdighet och äkthet.
Valet av fall skriver Yin (2007, s. 103) kan göras från att forskaren sedan tidigare känner till
ett fallföretag och att detta kan vara något som kan vara bestämt från början av studien. I detta
fall fanns en tidigare kännedom om att Fastighetsbolaget AB arbetar med benchmarking.
Fallstudie blir relevant för denna studie då endast ett fall studeras. Studien undersöker
visserligen två regioner men det berör fortfarande endast ett företag. Detta fallföretag studeras
genom intervjuer med några av de anställda.
Denna studie studerar med hjälp av en teoretisk referensram fallföretaget. Detta görs genom
att belysa kostnader och reflektera över nyttor som kan kopplas till benchmarkingarbetet.
Studien begränsas till Mellansverige genom kontoren i Uppsala- och Stockholmsregionen.
Detta är ett företag som agerar på den svenska marknaden och klassas som ett större företag
enligt Årsredovisningslagen (kap. 1, 3§, p. 4, se FARs samlingsvolym, 2012). Fallföretaget i
studien avgränsas därmed till svenska företag som endast agerar på den svenska marknaden
och som klassas som större företag.
En enfallsstudie ger studien både fördelar och nackdelar. Det finns en medvetenhet om att det
fall som studeras befinner sig i ett sammanhang och i en situation som inte är allmängiltigt för
alla existerande företag. Det gör att denna studie inte kan generalisera dess resultat till alla
sammanhang och situationer som finns i anknytning till ämnet benchmarking som
styrkoncept. Däremot kan denna studie exemplifiera hur detta förhållande kan se ut. Den kan
även ge en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta genom
användningen av benchmarking. Trots att en generalisering genom denna enfallsstudie inte är
genomförbar kan de tankegångar som iakttas från intervjupersonerna i denna fallstudie ändå
antas återfinnas hos anställda i andra företag.
2.3.3.3 Intervju

Intervjuer blir naturligt att genomföra för denna studie eftersom det blir logiskt att använda
utifrån de val som gjorts tidigare genom valet av en kvalitativ metod och fallstudie. Inom den
kvalitativa metoden förklarar Bryman (1997, s. 59) att intervjuer är vanliga vid insamlande av
empiri. De val som gjorts baseras i sin tur på valet av vetenskapstradition som nämnts ovan
vilket är den hermeneutiska vetenskapstraditionen.
Intervjuer är vanliga att använda sig av vid kvalitativ forskning enligt Bryman och Bell (2005,
s. 360) och det beror bland annat på att den ger forskaren en flexibilitet. Några typiska drag
för kvalitativa intervjuer som Bryman och Bell (2005, s. 361-362) nämner är att de är relativt
ostrukturerade. Ett annat drag är att fokuset för de kvalitativa intervjuerna ligger i de
intervjuades egna uppfattningar och det gäller att få fram så mycket information som möjligt.
Det är dem som intervjuas som får styra intervjuerna eftersom det som de då anser är viktigt
och relevant framkommer. Detta som står ovan leder till att forskaren får djupa och fylliga
svar. Även Gillham (2008, s. 19) och Yin (2007, s. 117) talar om att intervjuerna är relativt
ostrukturerade där frågorna som ställs är öppna vilket ger möjlighet till både fakta och
personliga åsikter.
De två viktigaste begreppen för så kallade kvalitativa intervjuer är enligt Bryman och Bell
(2005, s. 361) ”ostrukturerade intervjuer” och ”semi-strukturerade intervjuer” där semistrukturerade intervjuer är något mer strukturerade än de ostrukturerade. I denna studie
används semi-strukturerade intervjuer.
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Semi-strukturerade intervjuer förklarar Bryman och Bell (2005, s. 363) innebär att forskaren
är förberedd med teman av relativt ostrukturerade frågor som ska användas inför intervjun och
detta kallas för intervjuguide. När en intervju formas är det enligt Bryman och Bell (2005, s.
369) viktigt att tänka över att det ska finnas en viss struktur i intervjuguiden. Frågorna som
ställs ska inte vara för specifika men ändå så pass formulerade att de svarar upp på studiens
frågeställning samt att de inte ska vara ledande ställda. En annan viktig del att ha med i
intervjuguiden är frågor som berör intervjupersonerna gällande om kön, ålder, namn, position
och antal år inom företaget.
I semi-strukturerade intervjuer har intervjupersonerna stor möjlighet att själva styra svaren på
frågorna samt att det är möjligt att ställa följdfrågor som inte funnits med i intervjuguiden från
början. Även Bell (2000, s. 119) förklarar att det finns möjlighet att ställa följdfrågor samt att
vissa svar kan tolkas genom kroppsspråket istället för genom endast ord. Detta kallar Gillham
(2008, s. 103) för den halvstrukturerade intervjun vilket är ett annat namn för den semistrukturerade intervjun. Han förklarar att det inom dessa intervjuer ska ställas samma frågor
till alla intervjuade och frågorna ska ha formulerats i förväg så de håller sig till studiens
ämnesområde samt att lika mycket tid avsätts för respektive intervjuad person. Dessa
intervjuer har precis som Bryman och Bell nämnde i stycket ovan fortfarande en karaktär av
öppna och att de som intervjuas får möjlighet att själva styra intervjun. I denna studie ställs
samma frågor till alla intervjupersoner och lika mycket tid avsätts för respektive. De frågor
som ställs förbereds före de intervjutillfällen som görs. Utformningen av frågorna håller en
öppen karaktär vilket innebär att intervjupersonerna själva får styra samtalet.
Denna studies intervjuguide finns med som bilaga i studien där det utgås från de restriktioner
som beskrivs ovan för den kvalitativa semi – strukturerade intervjun.
Ytterligare en vanlig del inom kvalitativa intervjuer som Bryman och Bell (2005, s. 370) tar
upp är att intervjuerna ofta spelas in och detta för att forskaren ordagrant ska ha möjligheten
att citera viktiga fraser från intervjupersonerna samt gå tillbaka för att se vad de svarade på en
viss fråga eller område. De förklarar vidare att det efter intervjun är viktigt att gå igenom den
för att skriva ner hur intervjupersonerna betedde sig, var intervjun ägde rum och hur miljön
var samt andra upplevelser. Inspelning av intervjuerna sker vid samtliga tillfällen i denna
studie efter godkännande från intervjupersonerna. Dessa inspelningar transkriberas kort tid
efter genomförd intervju där relevanta citat tas fram.
Innan intervjuerna äger rum förklarar Gillham (2008, s. 80) att det är viktigt att forskaren
förbereder intervjupersonerna på vad som kommer ske under intervjuerna. Det ska skickas ut
ett dokument med information kring det som ska studeras så att intervjupersonerna kan avgöra
om de vill ställa upp samt att de är förberedda på vad studien kommer innefatta. I denna
studie används ett dokument som Gillham beskriver där det finns översiktlig information
kring vad intervjun handlar om och var dessa äger rum. Det finns även beskrivet lite kort
kring benchmarking för att intervjupersonerna ska vara förberedda. Detta dokument skickas ut
som ett informationsunderlag till dem väljer att ställa upp på intervju och finns som bilaga i
denna studie.
I denna studie används semi-strukturerade intervjuer för att få en någorlunda struktur i
intervjuerna men ändå stor möjlighet för de som intervjuas att komma in på andra spår i
områdena som berörs och som de anser vara viktiga. Under intervjutillfällena ställs en
huvudfråga som omfattar hela studiens syfte där de tillfrågade får möjlighet att svara fritt
utifrån vad de anser är svaret på frågan. Därefter ställs lite mer specifika frågor som berör de
olika benchmarkingtyper som avgränsas i denna studie. Det finns även ett antal frågor som
används i syfte att fånga upp de tillfrågade ifall de svävat iväg för långt utanför studiens syfte.
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2.3.3.4 Urval

I denna studie görs urvalet genom kontakt med ett företag där en tidigare kännedom om att
företaget arbetar med benchmarking finns. Företaget som kontaktas är ett fastighetsbolag som
har kontor runt om i hela Sverige. De intervjutillfällen som utförs i samband med denna studie
sker på fallföretagets kontorslokaler i regionerna Stockholm och Uppsala.
Fallföretaget i denna studie arbetar med miljöer inom den akademiska världen för utbildning,
forskning och innovation. Företaget ägs av staten och deras uppdrag är att erbjuda lokaler till
Sveriges universitet och högskolor. Att bli världsledande på kunskapsmiljöer är företagets
framtidsvision och för att nå dit har de satt upp ett antal strategiska mål som är
Framgångsrika kunskapsmiljöer, Optimal leverans, Starkt varumärke, Unik kompetens och
Långsiktig lönsamhet.
I denna studie benämns det besökta fallföretaget för Fastighetsbolaget AB.
Urvalet av intervjupersoner från dessa regioner är att personerna ska vara från olika områden
och avdelningar samt att de har olika befattningar inom företaget. De personer som medverkar
i denna studie väljs ut av fallföretaget med hänsyn till de önskemål som sätts ut i studien.
Genom att intervjua dessa personer kan det antas att studiens information från det empiriska
material som insamlas får en så stor spridning som möjligt bland tankar och åsikter. Detta kan
antas ökaa trovärdigheten i det empiriska material som presenteras eftersom materialet
kommer från olika nivåer inom företaget. På Uppsalakontoret genomförs tio intervjuer och på
Stockholmskontoret genomförs två intervjuer. Tanken med denna fallstudie var att intervjua
ett högre antal än utfallet men detta har inte kunnat utföras på grund av tidtidsbrist hos några
av de anställda på fallföretaget.
2.3.4 Tillvägagångssätt för reflektion och bidrag

Bell (2000, s. 179) förklarar att det är en bra idé att inleda detta avsnitt i studien med att återge
det problem som tagits upp i inledningen och de frågeställningar som studien har. Efter att
detta har presenterats förklarar Bell vidare att analysen och diskussionen kan börja och det
som ska diskuteras är resultaten från empiriavsnittet i relation till det redan presenterade
teoriavsnittet och genom denna diskussion sätta dessa delar mot varandra. Om det som
presenterats i teori och empiri kan ge några följder i praktiken ska dessa presenteras i denna
del. Denna studie inleder reflektionsavsnittet samt bidraget med att återge
problemdiskussionen, syftet och de frågeställningar som ställs med studien.
När det kommer till att presentera slutsatser och en sammanfattning av studien förklarar Bell
(2000, s. 179) att det är bra att återigen presentera det viktigaste som framkommit i den
empiriska resultatpresentationen och från analys- och diskussionsavsnittet. Hon förklarar
vidare att det i denna del är lätt att blanda in egna tankar och åsikter bland de resultat som
presenteras men att detta kan förstöra en annars bra studie om dessa inte har någon egentlig
grund. I denna studie sker en reflektion mellan den teoretiska referensram som består av
böcker och vetenskapliga artiklar, och den empiri som framkommit genom intervjuer.
Reflektionsavsnittet tolkas och leder fram till ett bidrag som i sin tur svarar upp på det syfte
som presenteras i inledningen för denna studie. För att få bättre trovärdighet i bidragsdelen
hålls egna tankar utanför diskussionerna om det inte finns grund i dessa i teoretisk
referensram och empiri.
Det som studeras i reflektionen är kostnader, nytta och förhållandet mellan dessa i samband
med benchmarking sett som ett styrkoncept. Bidraget belyser därmed kostnaderna,
reflektionen över nyttan och förståelsen mellan kostnader och nytta som kopplas till
benchmarkingarbetet som styrkoncept.
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Detta illustreras i studiens forskningsmodell nedan tillsammans med de andra
tillvägagångssätt som används i studien. Bidraget i denna studie är genom studiens resultat att
skapa en ökad grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnader och nyttan som
kopplas till arbetet benchmarking sett som ett styrkoncept.
2.3.5 Tillvägagångssätt för granskning

I denna del av metoden beskrivs hur de data som samlas in granskas. Först beskrivs
trovädighets- och äkthetskritieriet och sedan beskrivs källkritik.
2.3.5.1 Trovärdighet och äkthet (validitet och reliabilitet)

Den externa validiteten blir svår i fallstudieforskning av den anledning att ett enda fall som
fallstudien baseras på inte kan generaliseras. Detta eftersom resultatet av ett studerat fall inte
kan vara representativt för andra fall förklarar Bryman och Bell (2005, s. 73-74). På grund av
att denna studie är en enfallsstudie blir det svårt att generalisera vilket inte heller blir studiens
avsikt. Däremot syftar denna studie till att ändå bidra till en ökad grundläggande förståelse för
förhållandet mellan kostnad och nytta i samband med benchmarking som ett styrkoncept
utifrån de förutsättningar som finns i denna studie.
Eftersom den kvalitativa forskningen får problem med att arbeta med dessa kritierier har
Lincoln och Guba (1985) och Guba och Lincoln (1994) föreslagit andra kriterier att arbeta
med och dessa är ”Trovärdighet” och ”Äkthet”. (se Bryman och Bell, 2005, s. 306)
Trovärdighetskriteriet delas in i:
- Tillförlitlighet (motsvarar intern validitet) handlar om att skapa en trovärdighet i andras ögon
och ett sätt att arbeta med detta på är att rapportera de resultat forskaren fått fram tillbaka till
de personer som intervjuats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat allt på rätt sätt.
Detta kallas för respondentvalidering eller deltagarvalidering. (Lincoln & Guba 1985, 1994,
se Bryman och Bell, 2005, s. 307). Yin (2007, s. 55) förklarar att intern validitet syftar till att
skapa trovärdighet i sina resultat och att detta ska skilja sig från bland annat tillfälliga
samband. I denna studie skickas den bearbetade empirin tillbaka till intervjupersonerna så att
de får verifiera att det som presenterats stämmer överrens med vad de själva upplever att de
sagt och därefter korrigeras empirin efter dessa kommentarer.
- Överförbarhet (motsvarar extern validitet) handlar om att skapa djup i sin forskning och inte
bredd. I denna del ska finnas en ”fyllig redogörelse” vilket förser andra personer med mycket
information och de kan då i sin tur avgöra om resultaten som framkommit är överförbara i en
annan miljö. (Lincoln & Guba 1985, 1994, se Bryman och Bell, 2005, s. 307). Även Yin
(2007, s. 55) förklarar att det inom detta begrepp gäller att avgränsa studien till det område
som ska studeras. Studien sker inom ämnesområdet verksamhetsstyrning och är avgränsat till
benchmarking som ett styrkoncept där det konstaterats ett problemområde utifrån tidigare
forskning som denna studie studerar närmare. Denna fördjupning avser förhållandet mellan
kostnader och nytta som kan kopplas till arbetet med benchmarking som ses som ett
styrkoncept.
- Pålitlighet (motsvarar reliabilitet) handlar om att forskaren ska anta ett granskande synsätt
för att öka trovärdigheten i sin forskning. Detta ska medföra att alla val och insamlande av
data som gjorts genom studien ska redogöras och sedan granskas av kollega eller granskare
som då bedömer kvaliteten i forskningens processer samt dess resultat. (Lincoln & Guba
1985, 1994, se Bryman och Bell, 2005, s. 307). Yin (2007, s. 55) förklarar att det är inom
denna del som studien ska kunna göras om av en annan forskare och uppnå samma resultat.
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Vidare förklarar han att det då krävs att det i denna del visas hur datainsamlingen har gått till
så att det finns metoder att gå efter. I denna del av studien förklaras hur olika tillvägagångssätt
och metoder ser ut som denna studie använder sig av samt sökord som används i olika
databaser för att finna de artiklar studien använder. Eftersom sökresultaten kan förändras från
en dag till en annan på grund av att nya artiklar tillkommer kan sökningarna ge andra resultat
än de som ges i denna studie.
- Möjlighet att styrka och bekräfta (motsvarar objektivitet) handlar om att övertyga läsaren
om att forskaren har agerat i god tro eftersom forskaren inte kan styrka sin forskning på annat
sätt då det inte går att få tillräcklig objektivitet i sin forskning. Personliga värderingar får inte
medvetet påverka forskningens resultat. (Lincoln & Guba 1985, 1994, se Bryman och Bell,
2005, s. 307-308). Denna del är viktig att ta hänsyn till genom att denna vetenskapstradition
innebär att studien är subjektiv. Egna tankar hålls utanför de resonemang som förs så länge
dessa inte styrks av den teoretiska referensramen och empirin som presenteras i studien.
Äkthetskriteriet delas in i:
- Rättvisande bild som handlar om att visa de åsikter från dem som har studerats. (Lincoln &
Guba 1985, 1994, se Bryman och Bell, 2005, s. 309). Detta sker genom att intervjupersonerna
får verifiera det som de sagt genom att granska empirin innan den presenteras i studien.
- Ontologisk äkthet handlar om hur forskningen faktiskt bidrar till de som har studerats. Hur
hjälper forskningen dem? (Lincoln & Guba 1985, 1994, se Bryman och Bell, 2005, s. 309)
Denna studie blir svår att generalisera på grund av att det är en enfallsstudie. Däremot bidrar
studien till en ökad grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta genom
benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept utifrån den bearbetade teoretiska referensramen
och empirin.
Det finns ytterligare två kriterier, Katalytisk äkthet och Taktiskt äkthet men dessa är inte
relevanta i denna studie och presenteras därmed inte närmare.
2.3.5.2 Källktitik

Bell (2000, s. 66) förklarar att det är viktigt att bedöma det material som insamlas och att det
finns några sätt att själv lära sig att bedöma sitt insamlade material. Några exempel hon
nämner på detta är att forskaren ska se om ”författaren har citerats av andra forskare eller i
andra sammanhang och är referenserna aktuella sett utifrån utvecklingen” (Bell, 2000,s. 66).
I en studie ska referenser användas bland annat för att stödja argument, jämförelser mellan
olika forskning och visa att forskaren känner till forskningsfältet skriver Blaxter med flera
(1996 b, s. 115, se Bell, 2000, s. 77).
Det är viktigt att ställa sig kritisk till det material som presenteras skriver Bell (2000, s. 94).
Analys av det material som insamlats kan granskas både externt och internt enligt Bell (2000,
s. 98). Hon beskriver vidare att den externa granskningen handlar om att bedöma om källan är
autentisk och ger en sann bild av det som skildras. Vidare beskriver hon den interna
granskningen som innebär att den ska ge svar på ett antal frågor och några exempel på dessa
frågor är ”Vilken typ av källa handlar det om?”, ”Vad säger källan egentligen?”, ”Vem är
upphovsman?” och ”Är källan fullständig?”.
Det viktiga med kritisk granskning är enligt Bell (2000, s. 100) att inte godta en källa som den
är utan att analysera den kritiskt för att bland annat kunna avgöra om den som skrev källan
påverkades av andra faktorer runt omkring. Det är också enligt Bell viktigt att avgöra om en
källa baserar sig på fakta eller om det är författarens åsikter och värderingar som syns i texten.
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Detta är något som kan utläsas i form av vissa ordval som pekar mot ett visst håll, exempelvis
en politisk åsikt.
I denna studie används tryckt litteratur som kan anses hålla en god kvalitet i form av
tillförlitlighet då en stor del av det som skrivs stämmer överrens med vad andra författare
presenterat, både i andra böcker och i vetenskapliga artiklar. När det kommer till de artiklar
som används i studien är de främst hämtade från databasen Emerald vilket innebär att de är
granskade och detta ger studien mer trovädighet i det som presenteras i den teoretiska
referensramen. Eftersom studien ställer flera författare mot varandra kan det anses att studien
skapar en större tillförlitlighet i det som presenteras då en stor del stämmer överens mellan
deras presenterade material.

2.4 Vår forskningsmodell
Modellen nedan står för den forskningsmodell som sammanställs utifrån de val som görs ovan
i form av den tradition och de olika tillvägagångssätt som används i studien.
De gröna delarna i modellen nedan står för den hermeneutiska kunskapsspiralen som studien
använder som vetenskapstradition. Funktionen i modellen nedan har den genom att den visar
hur stegen som studien genomför påverkar kunskapspåbyggnaden för oss som forskare.
Studien inleds med en viss förförståelse för ämnet och befinner sig därmed i början av denna
kunskapsspiral. Allteftersom det insamlas och bearbetas material från både teori och empiri
påbyggs denna kunskap succesivt med nya kunskaper och erfarenheter. Detta gör att vi som
författar studien rör sig vidare i kunskapsspiralen och tar oss ”högre upp” i den illustrerade
spiralen.
De blå delarna i modellen nedan står för tillvägagångssätten hur den teoretiska referensramen
insamlas och bearbetas i denna studie. I denna del insamlas teori från både böcker och
vetenskapliga artiklar som sedan bearbetas och till slut blir grunden för studiens teoretiska
referensram.
De rosa delarna i modellen nedan står för motsvarande tillvägagångssätt för de empiriska
delarna av studien. Utifrån den teori som bearbetats och presenterats i den teoretiska
referensramen utformas frågor till de intervjuer som genomförs. Efter att frågorna är
formulerade genomförs intervjuer och materialet från dessa transkriberas därefter för att
slutligen presentera det bearbetade materialet i empiriavsnittet.
De slutliga lila delarna i modellen nedan står för hur reflektionen av den teoretiska
referensramen och empirin sker i denna studie. I denna del ställs viktiga delar från den
teoretiska referensramen och empirin mot varandra för att se hur dessa stämmer överrens samt
skapar en grundläggande förståelse för det studerade ämne. Slutligen sker en tolkning av
denna reflektion som i sin tur leder fram till ett bidrag som svarar upp på studiens syfte, vilket
är att skapa en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta i samband
med benchmarking som ett styrkoncept.
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Sammanställd teori
Påbyggd kunskap
Befintlig kunskap

Utformning av frågor

Insamlande av teori

Reflektion av teori och empiri

Intervjuer

Påbyggd kunskap

Sammanställd empiri
Figur 2 Vår forskningsmodell, illustrerad av Anna Hanson, Jimmy Koskinen.
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Bidrag

3. Teoretisk referensram
I denna teoretiska referensram börjar studien med att beskriva anledningen till varför denna
studie genomförs utifrån studiens problemdiskussion. Därefter beskrivs olika typer av
benchmarking eftersom dessa fyller en funktion för att få en bättre förståelse för de tre typer
av benchmarking studien senare beskriver närmare. Detta görs av anledningen att de olika
typerna bygger vidare på varandra och därmed behövs en beskrivning av de olika typerna
eftersom vissa moment från dessa återkommer i det som senare beskrivs. De tre typer som
beskrivs närmare är nästa del i studien. De beskrivs av den anledning att det är inom dessa
studien studerar vilka kostnader och vilken nytta som kan uppkomma genom användandet av
benchmarking. Den sista delen i teoriavsnittet blir en presentation av nytta och kostnader
inom benchmarking samt förhållandet mellan dessa.

3.1 Benchmarking
Studiens teoretiska referensram inleds först med en definition av benchmarking för att
återigen tydliggöra vad konceptet handlar om. Därefter återges kortfattat studiens
problemformulering för att påminna om vad som ska studeras och vart vår studie startar vilket
blir studiens avstamp.
Utifrån Ax med flera (2009, s. 480), Lindvall (2011, s. 129), Aaker och McLoughlin (2010, s.
108) samt Andersen och Pettersen (1997, s. 11) ger vi följande definition på benchmarking.
Benchmarking handlar om jämförelse, bland annat genom att jämföra det egna företaget med
andra på marknaden. Genom denna jämförelse kan företaget hitta tekniker och metoder som
kan förbättra och effektivisera det egna företaget. En sådan jämförelse kan exempelvis ske
med ett ledande framgångsexempel som företag, ett så kallat ”best practice”.
I denna studie ses benchmarking som ett styrkoncept vars syfte är att utveckla en verksamhet i
en viss riktning. Detta kan användas som ett styrsystem för att bland annat skapa
konkurrensfördelar eller förbättra en verksamhet i något avseende. Att benchmarking kan
användas för att få mer konkurrenskraft på marknaden är något som bland annat Aaker och
McLoughlin (2010, s. 108), Kotler (2008, s. 331), Langowitz och Rao (1995, s. 55), Anand
och Kodali (2008, s. 258) talar om. Benchmarking kan även användas till att hitta lösningar på
problem som finns inom en verksamhet för att därigenom kunna åstadkomma
kvalitetsförbättringar förklarar Yasin (2002, s. 220) och Ax med flera (2009, s. 485).
Yasin (2002, s. 232) förklarar att han önskar mer forskning som belyser de olika kostnader
som uppstår genom arbetet med benchmarking samt när i arbetet de uppstår. Vidare önskar
han motsvarande forskning på den nytta som benchmarking kan resultera i och förklarar då att
denna forskning ska bedrivas på vad benchmarking har lett fram till, exempelvis förbättringar
och effektiviseringar inom företaget eller förbättrad kundtillfredsställelse. Utifrån detta önskar
Yasin (2002, s. 232) att det ska bedrivas fler empiriska studier på förhållandet mellan kostnad
och nytta genom användandet av benchmarking. Även Sarkis (2001, s. 95) förklarar att det
behövs mer forskning på förhållandet mellan kostnad och nytta genom användandet av
benchmarking.
I samband med denna studie söks det även i ett antal olika databaser efter publicerade
uppsatser av tidigare studenter som behandlar benchmarking som ett styrkoncept.
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Sökningarna på benchmarking sker tillsammans med nyckelord som kopplas till det som
studeras men inga träffar bland tidigare uppsatser behandlar relationen mellan kostnad och
nytta i samband med benchmarking där detta ses som ett styrkoncept. I studien upplevs det att
det råder stora syftesskillnader mellan det som ställs i denna studie och det som ställs i
tidigare uppsatser vilket gör att denna studie inte kan ta avstamp från tidigare uppsatser
eftersom de ligger för långt bort från det som studeras i denna studie.
Utifrån den tidigare forskning som presenteras ovan startar denna studie i denna teoretiska
referensram. Avsnitten nedan är formade utifrån studiens syfte och frågeställningar som i sin
tur har sin grund i den tidigare forskning som presenterats. Syftet med studien är att skapa en
grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta i samband med
benchmarking som ett styrkoncept. För att uppfylla detta belyses tänkbara kostnader och det
sker en reflektion över tänkbar nytta som kan uppstå genom benchmarkingarbetet i och med
att detta ses som ett styrkoncept.
De kostnader och nyttor som framkommer i denna studie genom benchmarkingarbetet där
detta ses utifrån ett styrkoncept ses i form av direkta och indirekta. De kostnader och nyttor
som uppkommer under själva arbetet med benchmarking och som går att koppla direkt till
själva arbetets genomförande ses som direkta. De kostnader och nyttor som inte kan kopplas
till själva arbetet med benchmarking som styrkoncept men som uppkommer som ett resultat
till följd av detta arbetet ses som indirekta. Vilka som ses som direkta respektive indirekta i
denna studie beskrivs under respektive avsnitt för de kostnader och nyttor som presenteras
nedan.

3.2 Typer av benchmarking
I denna del går studien närmare in på de typerna av benchmarking som används i denna studie
vilka är Intern benchmarking, Konkurrensinriktad benchmarking och Global benchmarking.
Tanken med detta är att läsaren får en bättre inblick i vad arbetet med benchmarking går ut på
inom respektive typ samt hur kostnad och nytta behandlas inom respektive typ senare i
studien.
Nedan presenteras de olika typer av benchmarking som studien kommit i kontakt med genom
de böcker och artiklar som bearbetas i samband med denna studie. Anledningen till att studien
inledningsvis presenterar samtliga kortfattat är för att senare typer av benchmarking bygger
vidare på de tidigare samt att vissa delar påminner om varandra i olika typer. Global
benchmarking innefattar exempelvis många av de tidigare typerna av benchmarking med
skillnaden att de utförs på en global nivå.
Följaktligen beskrivs i denna del mer ingående de ovannämnda typerna av benchmarking. Ax
med flera (2009, s. 482) förklarar att valet av benchmarkingtyp avgörs av det syfte som
företaget har med benchmarking. Det är detta som avgör om det blir intern eller extern
benchmarking. En illustration av denna indelning visas nedan:
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Intern benchmarking

Intern

Reverse engineering
Konkurrensinriktad benchmarking
Industri benchmarking
Funktionsinriktad benchmarking
Strategisk benchmarking
Global benchmarking

Extern

Competence benchmarking
Network benchmarking
Figur 3, De olika typerna av benchmarking, illustrerad av Anna Hanson, Jimmy Koskinen

Nedan presenteras de ovanstående typerna av benchmarking lite kortfattat. Eftersom intern
benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking och global benchmarking presenteras under
egna underrubriker senare i detta avsnitt presenteras de därför inte i denna del.
Reverse engineering handlar om att lägga fokus på produkterna som ett företag producerar.
Här jämför företag sina konkurrenters produkters karaktär, funktion och prestanda. (Kyrö,
2003, s. 213) Både Ahmed och Rafiq (1998, s. 226) Kyrö (2003, s. 213) refererar till Watson
(1993) och hans beskrivning av reverse engineering. De besrkiver att det som kännetecknar
reverse engineering är att företag plockar isär konkurrenternas produkter för att se tekniken
innanför.
Industri benchmarking handlar enligt Ahmed och Rafiq (1998, s. 229) om att inom den egna
branschen undersöka andra aktörer än konkurrenterna. De grupper inom branschen som
istället undersöks är exempelvis leverantörer, distributörer och kunder.
Funktionsinriktad benchmarking, ”Process benchmarking” som den kallas på engelska,
beskriver Kyrö (2003, s. 213) öppnade upp möjligheter att studera organisationer som
nödvändigtvis inte verkade på samma marknad men som på något vis hade någonting att
tillföra organisationen. Det handlar om att hitta delar som kan vara användbara för den egna
verksamheten, exempelvis organisationers processer. Ax med flera (2009, s. 483) beskriver att
det är inom denna typ som det går att hitta de så kallade Bäst i klassen företagen (best
practices).
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Strategisk benchmarking, ”Strategic benchmarking” som den kallas på engelska, beskrivs av
Kyrö (2003, s. 213) framträda under 1990-talet. Hon skriver att konceptet under den här tiden
utvecklats till att fokusera på organisationers strategier. Under denna period innebär arbetet att
på ett systematiskt vis kartlägga andra organisationers strategiska verksamhet och tillämpa
dem i sin egna. Mer konkret kan det handla om att organisationen som tillämpar
benchmarking under en lång period konsekvent gör små justeringar i verksamheten. Detta för
att anpassa sig till att efterlikna de organisationer eller den organisation som valts till
referenspunkt.
Competence benchmarking och Network benchmarking tolkas utifrån Kyrös (2003, s. 215216) förklaring handla om att organisationer med hjälp av varandra ska uppnå ett effektivt
lärande. Ett lärande som uppstår genom utbyte av information mellan organisationerna. De
organisationer som kan nätverka kan se olika ut men ändå ha ett gemensamt problem som de
vill lösa. Kyrö (2003, s. 215-216) förklarar vidare att organisationerna kan genom att ha ett
gemensamt problem börja fokusera på att gemensamt lösa problem snarare än att konkurrera
om lösningen. Detta innebär att utbyte av information och erfarenheter blir vanligare mellan
dem. Hon beskriver vidare att dessa nya typer av benchmarking är de typer som skiljer sig
mest från de andra i det sätt de används för benchmarking.
Nästa del av den teoretiska referensramen blir att beskriva de tre typer av benchmarking som
är en del av denna studie och som behandlas närmare i syfte att skapa en grundläggande
förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta inom benchmarking som ses som ett
styrkoncept.
3.2.1 Intern benchmarking

Ax med flera (2009, s. 482) beskriver att den interna benchmarkingen arbetar med det som
finns inom företaget och dess olika enheter där enheterna utgörs av bland annat dotterbolag,
divisioner, funktioner och avdelningar. Syftet med intern benchmarking är att jämföra enheter
med varandra där bland annat liknande arbetsmoment jämförs. Arbetsmomenten kan då
handla om bland annat försäljning, tillverkning och administration.
Lindvall (2011, s. 129-130) förklarar att det är vanligt att företag jämför sina interna processer
med varandra eftersom det finns stor utvecklings- och förbättringspotential där. Vidare
förklarar han att dessa jämförelser som sker internt i vissa fall kan ske i form av en tävling.
Southard och Parente (2007, s.170) skriver att i en organisation med en stor geografisk
spridning mellan enheter vars struktur kan uppfattas som likartad kan intern benchmarking
vara till nytta. De förklarar vidare att konceptet kan vara till nytta i den mening att de som
arbetar på de olika enheterna kan bli medvetna av varandras verksamhet och genom den
medvetenheten lära sig av varandra för att kunna utvecklas. Ahmed och Rafiq (1998, s. 229)
förklarar precis som ovan att intern benchmarking handlar om att mäta och jämföra de interna
delarna inom företaget i form av aktiviteter, funktioner och processer.
3.2.2 Konkurrensinriktad benchmarking

Konkurrensinriktad benchmarking, ”competitive benchmarking” som det heter på engelska,
förklarar Kyrö (2003, s. 213) handlar om att fokus ligger i att analysera konkurrenternas
verksamhetsprocesser med ens egna. Även Ahmed och Rafiq (1998, s. 226) nämner samma
sak. Ax med flera (2009, s. 483) förklarar att fokuset finns i den yttre verksamheten, hos
konkurrenterna.
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Ax med flera (2009, s. 482) delar in benchmarking i tre olika typer där denna är en utav dessa
tre. Konkurrensinriktade benchmarking är enligt dem effektiv och handlar om att företag då
jämför sig med sina konkurrenter som agerar på samma marknader och därmed konkurrerar
om samma kunder. I denna typ av benchmarking kan företaget se hur andra företag arbetar
och därigenom få uppslag till hur nya arbetssätt och metoder kan införas till den egna
verksamheten. I vissa fall kan de konkurrerande företagen bygga upp en så kallad
benchmarkingrelation där de samarbetar inom vissa delar av arbetet och utbyter information.
3.2.3 Global benchmarking

Kyrö (2003, s. 213) beskriver att global benchmarking innebär att arbetet med benchmarking
riktas mot att fungera på en global nivå där exempelvis ett företag i Sverige kan studera hur
ett företag i Kina arbetar med sin verksamhet där företagens storlek och branschtillhörighet
inte har någon betydelse.
Ahmed och Rafiq (1998, s. 228) skriver om att global benchmarking handlar om att lära och
implementera lärdomarna på en global nivå. Den globala benchmarkingen handlar om att
överbrygga internationella handelsfrågor, korsa kulturella barriärer samt eliminera skillnader i
affärsprocesser. Med hjälp av global benchmarking kan ett företag enligt Pham Evans, Tisak
och Williamson (2012, s. 766) hitta de bästa processerna som finns i världen genom att hitta
globala företag att skapa en benchmarkingrelation tillsammans med. Det är vanligt att
funktionsinriktad benchmarking förekommer inom den globala och att företagen använder
internet för att skapa benchmakringrelationer med företag i andra länder. Genom dessa
internetrelationer kan företagen utbyta ekonomisk information samt resultat från studier.
Mot bakgrund av de vetenskapliga artiklar som behandlas i denna studie kan det antas att
global benchmarking utförs i enighet med alla de tidigare benchmarkingtyperna fast istället på
en global nivå.

3.3 Nytta
Nedan presenteras en rad uppfattningar kring nyttor som kan uppstå i samband med
benchmarking som ett styrkoncept. Med hänsyn till den teori som insamlats i samband med
denna studie kan det antas att nyttoaspekten på ett tydligare sätt lyfts fram i form av bland
annat konkreta exempel än vad kostnadsaspekten görs. Mot bakgrund av de vetenskapliga
artiklar och böcker som behandlar nytta i samband med benchmarking som ett styrkoncept
kan det även antas i denna studie att dessa uppkommer som ett resultat till följd av själva
arbetet och därmed inte i direkt anslutning till benchmarkingarbetet. Av denna anledning ses
de nyttor som presenteras nedan som indirekta i samband med benchmarking som ett
styrkoncept.
3.3.1 Konkurrenskraft

En nytta som både Ax med flera (2009, s. 482) och Kotler (2008, s. 331) lyfter fram är nyttan
i att företag med hjälp av benchmarking kan bli konkurrenskraftiga på marknaden. Kotler
(2008, s. 331) förklarar att det egna företaget kan lära känna sina konkurrenter bättre genom
att köpa in och utvärdera deras produkter. I utvärderingen av produkten tittar företaget på hur
produkterna är uppbyggda för att på det viset hitta delar och teknik som de själva kan använda
för att utveckla sina egna produkter. Detta är även något som Langowitz och Rao (1995, s. 55)
skriver om där de diskuterar om företag som har ett fokus på andra företags produkter. Kotler
(2008, s. 331) förklarar vidare att detta är ett sätt för det egna företaget att hitta sina
konkurrenters styrkor och svagheter. Detta kan följaktligen skapa fördelar för det egna
företaget. Benchmarking har enligt Kotler (2008, s. 464) därmed blivit ett viktigt och
kraftfullt verktyg för att öka ett företags konkurrenskraft på marknaden.
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Aaker och McLoughlin (2010, s. 108) talar också om konkurrenskraft där det handlar om att
sätta sitt eget företag i förhållande till andras. Ett första steg för att konkurrera ut sina
konkurrenter förklarar de handlar om att få kunskap om sina konkurrenter och hur det egna
företaget förhåller sig till dem.
Att skapa konkurrensfördelar genom benchmarking är även något som Anand och Kodali
(2008, s. 258) diskuterar. De nämner två enkätundersökningar, i den första undersökningen
uppger 65 procent av 1000 företag att benchmarking kan skapa konkurrensfördelar genom att
användas som ett styrningsverktyg. En annan undersökning som de nämner handlar om att 80
procent av 1000 tillfrågade företag som använder benchmarking anser att de kunde använda
detta för att effektivt förändra sitt eget företag.
Ax med flera (2009, s. 480-481) förklarar vidare att de jämförelser som sker mellan företag
kan ske inom olika områden av företaget som exempelvis tillverkning, utformning av
produkter, administrativa aktiviteter och processer samt kundrelationer. Benchmarking kan ge
svar på frågor som bland annat Vad utmärker framgångsrika företag?, Hur bra företaget är i
förhållande till konkurrenterna?, Hur kan företaget förbättras? och Hur ska företaget inte
agera?. De förklarar vidare att benchmarking används inom olika delar av företagsekonomin
och ibland under andra namn som till exempel konkurrensanalys och produktanalys. Företag
som är medvetna om svaren på de ovan ställda frågorna och som dessutom tar till sig svaren
kan mot bakgrund av det som skrivits ovan upplevas ha många fördelar på den konkurrerande
marknaden. Detta kan kopplas till att vara en betydande nytta som benchmarking kan bidra
med.
Ax med flera (2009, s. 485) nämner att benchmarking kan hjälpa ett företag att få
ekonomistyrningen att bli mer externt inriktat. De nämner även att konceptet kan bidra till en
ökad kunskap om framgångskoncept som redan konstaterats och beprövats av andra. Detta
skulle kunna ses som ett konkurrensmedel genom att se hur andra företag agerar och vad de
lyckas med. Genom att se hur lyckade företag arbetar kan det egna företaget hitta ett
framgångskoncet genom att hitta framgångsrika tekniker och modeller.
Mot bakgrund av det som förklarats ovan av Anand och Kodali (2008, s. 258) att
benchmarking kan användas som ett styrningsverktyg för att skapa konkurrensfördelar, kan
det antas att benchmarking på grund av detta kan användas som ett styrkoncept. Detta i syfte
för att utveckla en verksamhet till det bättre genom att bland annat skapa konkurrensfördelar.
3.3.2 Förbättrad kvalitet och effektivitet

Yasin (2002, s. 220) förklarar att benchmarking kan användas för att upptäcka brister internt i
det egna företaget. Han förklarar att det även kan användas för att söka lösningar både inom
och utanför företaget. Lösningar som i sin tur kan åtgärda de brister som företaget funnit. Om
dessa åtgärder kan förbättra företaget avseende kvalitet och effektivitet kan det ses som en
betydande nytta förutsatt att det är vad som eftersöks. Elmuti och Hathawal (1997, s. 231)
förklarar liksom Dorsch och Yasin (1998) att benchmarking som en beständig process leder
till bland annat prestationsförbättringar.
Ax med flera (2009, s. 483) nämner att arbete med intern benchmarking i företag kan
uppmuntra till kommunikation och samarbete. Detta kan ses som en kvalitetsförbättring
genom att de anställda samtalar mer med varandra vilket även främjar samarbete. Ax med
flera (2009, s. 485) talade ovan om att benchmarking kan bidra till en ökad kunskap om
framgångskoncept som beprövats av andra. Även detta kan ses som en kvalitets- och
effektivitetsförbättring eftersom ett beprövat framgångskoncept kan leda till kvalitets- och
effektiviseringsförbättringar.
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Ax med flera (2009, s. 481) förklarar vidare att informationen som företag får fram genom
benchmarking är särskilt viktig inom två olika områden, prestationsmätning och
processtyrning. När ett företag tar fram olika prestationsmål blir informationen från
benchmarking viktig inom prestationsmätning men också inom processtyrning då företaget
ska hitta sätt att förbättra verksamheten.
Yasin (2002, s. 220) förklarar ovan att benchmarking kan användas för kvalitetsförbättringar
och effektivisering av en verksamhet på grund av att konceptet kan användas till att finna
problem och sedan söka lösningar till dessa. Dessa förbättringar inom verksamheten förklarar
Dorch och Yasin (1998) samt Elmuti och Hathawal (1997, s. 231) bero på att benchmarking
är en ständig process inom verksamheten. Mot bakgrund av detta kan det i studien antas att
benchmarking genom att användas som ett styrkoncept kan åstadkomma kvalitetsförbättringar
och effektivisering inom en verksamhet eftersom styrkoncept enligt denna studie ses som
beständig.
3.3.3 Kostnadsreduceringar och kundnöjdhet

Ax med flera (2009, s. 481) förklarar vidare att informationen som företag får fram genom
benchmarking är särskilt viktig inom två olika områden, prestationsmätning och
processtyrning. När ett företag tar fram olika prestationsmål så blir informationen från
benchmarking viktig inom prestationsmätning men också inom processtyrning då företaget
ska hitta sätt att förbättra verksamheten. Elmuti och Hathawal förklarar (1997, s. 231) liksom
Dorsch och Yasin (1998) att benchmarking som en beständig process leder till bland annat
kostnadsbesparingar.
Som Elmuti och Hathawal (1997, s. 231) samt Dorch och Yasin (1998) ovan förklarar kan
benchmarking leda till kostnadsbesparingar. I denna studie ses benchmarking som ett
styrkoncept som integreras och används i ett företags verksamhet under lång tid. Därmed kan
det i denna studie antas att benchmarking som styrkoncept kan bidra till kostnadsbesparingar
till följd av att det tillämpas under en längre period.
Det som Ax med flera (2009, s. 485) tar upp summerar stor del av den nytta som ovan
presenterats vilket kan vara att få ekonomistyrningen att bli mer externt inriktad, få kunskap
om redan beprövade framgångskoncept, få människor i organisationen att bli övertygade och
förändrar tankesätten hos dem, företaget kan ta fram konkurrenskraftiga målsättningar samt
skapar en förståelse inom hela organisationen för vad som leder till framgång.
3.3.4 Modeller för att uppnå nytta

Nedan presenteras en rad modeller som kan användas som verktyg vid utförande av
benchmarking. Information kring dessa benchmarking-verktyg har studien funnit i
vetenskapliga artiklar som behandlar konceptet. Det motiveras även kort på vilket sätt nyttan
uttrycker sig.
Xerox’s benchmarking process steps

De första modellerna som förklaras upplevs i denna studie leda fram till den slutliga modellen
som även illustreras, ”Xerox’s benchmarking process steps”, och av den anledningen finns
förklaringar av de tidigare modellerna med innan.
Ahmed och Rafiq (1998, s. 229) talar om The benchmarking triangle och att denna figur visar
nyckelaspekter i synen på benchmarking. Denna förklaras nedan,
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Utvärderingsaspekten (The Assessment Aspect) handlar om att utvärdera sitt eget företag i
förhållande till ett annat (bäst i klassen) och därigenom identifiera det gap som finns mellan
dem. Storleken på detta gap ger företaget information om vad som måste förbättras för att de
ska bli framgångsrika på lång sikt. (Ahmed och Rafiq, 1998, s. 229)
Möjliggöraaspekten (Enabling Aspect) handlar om att förstå det gap som konstaterats i
utvärderingsaspekten. Genom att förstå vad bäst i klassen företaget gör bättre kan det egna
företaget lära och senare förbättra sina processer. (Ahmed och Rafiq, 1998, s. 229)
Utfallsaspekten (Outcome Aspect) handlar om att kunna omsätta det som företaget lärt sig i
föregående aspekt till praktiken. I detta moment måste det egna företaget kunna omsätta det
som de lärt sig på ett framgångsrikt sätt, anpassat till deras verksamhet och inte bara kopiera
rakt av. (Ahmed och Rafiq, 1998, s. 229)
Som det förklaras i de olika stegen ovan kan nyttan ses i att företaget lär sig vad som krävs av
dem för att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Detta är endast en förklaring av hur
tillvägagångssättet ser ut för att ett företag steg för steg ska utvecklas. Nedan beskriver
Ahmed och Rafiq närmare hur ett företag ska gå tillväga för att kunna genomföra ovanstående
steg.
För att en jämförelse ska kunna ske mellan företag förklarar Ahmed och Rafiq (1998, s. 230)
att processen måste inkludera ett fokus på hur lärandet kan införas på ett bra sätt i
organisationen. De refererar till Watson (1993) som talar om att det finns fyra viktiga frågor
som bör ställas i arbetsprocessen inom benchmarking och dessa är:
1. Vad ska vi utföra benchmarking på?
2. Vem ska vi utföra benchmarking på?
3. Hur genomför vi processen?
4. Hur genomför de processen?
”The benchmarking temlpate” utformades gemensamt av Boeing, Digital Equipment
Company, Motorola och Xerox där de ovanstående fyra frågorna låg till grund för den
framtagna modellen. Genom denna modell kan ett företag genom att ställa sig dessa frågor få
fram olika metoder och verktyg som de sedan kan omsätta till sin egen verksamhet vilket kan
ses som en nytta för det egna företaget om de lyckas att omsätta dem på ett framgångsrikt sätt.
Ahmed och Rafiq (1998, s. 231) förklarar att det är viktigt att det finns en integrerad
benchmarking i företaget för att de på sikt ska kunna uppnå förbättringar. Yasin (2002, s. 220)
skriver i sin artikel att benchmarking idag generellt brukar anses vara vanligt i framförallt
organisationer som arbetar med TQM med ett konsekvent förbättringsarbete. Utifrån hans
uttalande kan det tolkas som att även han anser att det är viktigt att förbättringsarbetet genom
benchmarking är konsekvent och en inarbetad del i verksamheten. För att benchmarking ska
kunna vara en integrerad del i ett företag förklarar Ahmed och Rafiq (1998, s. 231) vidare att
det krävs ett antal verktyg och tekniker. Utifrån modellen ovan (The Benchmarking Template)
har sedan bland annat Xerox enligt dem gjort en process med metoder som behandlar frågan
om hur benchmarkingprocessen skulle kunna gå tillväga. Denna modell kallas ”Xerox’s
benchmarking process steps” och presenteras nedan.
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PLANERING

1.
2.
3.

Identifiera vad som ska benchmarkas
Identifiera jämförbara företag
Bestäm datainsamlingsmetod och insamla data

ANALYS

4.
5.

Bestäm nuvarande prestationsgap
Planera framtida prestationsnivåer

6.

Förmedla det som framkommit genom benchmarking och skapa
acceptans i organisationen.
Fastställ funktionella mål

INTEGRATION

7.

HANDLING

MOGNAD

8. Utveckla handlingsplan
9. Implementera specifika handlingar och kontrollera händelseutvecklingen
10. Omkalibrera benchmarking
*
*

Ledande position uppnådd
Bäst i klassen fullt integrerad i processen

Figur 4, Xerox’s benchmarking process steps, Camp 1989, se Ahmed och Rafiq, 1998, s. 232, tolkad av Anna
Hanson och Jimmy Koskinen

Mohajeri, Nayeri och Machhadi (2009, s. 237) presenterar också ovan nämnda modell och
förklarar att den bland många andra modeller är framtagna för att ett företag ska kunna uppnå
nytta genom arbetet med benchmarking. Den här modellen som är framtagen av Camp (1989)
förklarar de är en utav det mest publicerade flödesscheman som behandlar processerna för
benchmarking. Mohajeri med flera (2009, s. 238) förklarar vidare att planering är ett utav de
viktigaste stegen i modellen där det ska beslutas vad som ska benchmarkas samt vem det ska
utföras benchmarking på. Planeringsprocessen involverar även arbetet med att planlägga på
hur benchmarkingarbetet ska utföras. Zairi (1998, s. 17) förklarar i sin artikel att han utifrån
en iakttagelse på ett företag kan konstatera att planerings- och analysfasen i
benchmarkingarbetet är av stor vikt för att öka chanserna att slippa göra om arbetet på grund
av misstag och slarvfel.
Mohajeri med flera (2009, s. 238-239) presenterar en modell av Büyüközkan och Maire
(1998) som kallas The steps of the benchmarking process och förklarar vilka olika steg av
processen som inkluderas i olika stadier av benchmarkingprocessen. Utifrån den modell som
de presenterar i sin artikel ska vi presentera vilka av stegen i modellen Xerox’s benchmarking
process steps som inkluderas i de olika stadierna av benchmarkingprocessen.
Det första som Mohajeri med flera (2009, s. 238-239) presenterar är stadiet 1. Självanalys
(self-analysis) som innbär identifiering av företagets interna svagheter och styrkor. Detta
motsvarar i Xerox-modell den första punkten i planeringssteget, identifiera vad som ska
benchmarkas. Nästa stadie som de presenterar är 2. Förberedande benchmarking (prebenchmarking) och detta motsvarar i Xerox-modellen de resterande två stegen av
planeringssteget, att välja företag att utföra benchmarking på och besluta om det
tillvägagångssätt som ska användas för att insamla information. Det tredje stadiet som de
presenterar är 3. Benchmarking och detta motsvarar de två stegen i Xerox-modellen som finns
under analyssteget. Det fjärde stadiet som presenteras av dem är 4. Efter genomförd
benchmarking (post-benchmarking).
33

Detta stadie motsvarar de två stegen i integrationssteget samt de två första punkterna, steg 8
och 9 i handlingssteget i Xerox-modellen. Det sista stadiet som de presenterar är 5.
Obervering och justering (observation and adjustment). Detta stadie motsvarar sista punkten i
Xerox-modellens handlingssteg samt mognadsstegets två punkter.
Genom att ett företag utför de ovan nämna stegen inom varje stadie kan ett företag slutligen
uppnå nytta på olika sätt enligt de vi diskuterade i början av nyttakapitlet. Nyttan kan därmed
kvalitets- och effektivitetsförbättra företaget i olika avseenden samt skapa konkurrensfördelar.
The European quality model (EFQM)

Följande modell är en av de fem verktygsmallar som Ahmed och Rafiq (1998, s. 231)
presenterar i sin artikel och denna illustreras nedan. De har i sin artikel beskrivit fem
mallar/verktyg som de anser kan användas för att integrera benchmarking i ett företags
verksamhet. European Foundation for Quality Management (EFQM) model beskrivs av
Ahmed och Rafiq (1998, s. 234) och består utav nio delar som samlas under två kategorier.
Denna studie väljer att översätta modellen till svenska och har då valt att benämna de två
kategorierna; Möjlighetsskapare och Resultat, på engelska benämnda Enablers och Results.
Personalhantering 90 p.
Ledarskap
100 p.

Policy & Strategi 80 p.

Personaltillfredsställelse 90 p.
Processer
140 p.

Kundnöjdhet 200 p.

Affärsresultat
150 p.

Samhällspåverkan 60 p.

Tillgångar 90 p.

Möjlighetsskapare (500 p.)

Resultat (500 p.)

Figur 5, The European quality model, Ahmed och Rafiq, 1998, s. 233, tolkad av Anna Hanson och Jimmy
Koskinen

I denna modell används 1000 poäng som jämnt fördelas mellan de olika kategorierna.
Möjlighetsskapare behandlar frågan om hur företaget ska närma sig de kriterier som lagts upp
för varje del. Kriterierna som utvärderas rör frågorna: ”Hur lämplig är den använda
tekniken?” och ”I hur stor omfattning används denna teknik i företaget?”. Resultat behandlar
frågan om vad företaget har uppnåt och vad företaget sannolikt kan uppnå i frågan.
När företaget ska fastställa resultatet sker det genom utvärdering av delarnas utfall: ”Har
prestationsförmågan utvecklats positivt i de olika delarna?” och ”I hur stor utsträckning har
resultaten för de olika delarna uppnått de mål som satts upp?”. Ahmed och Rafiq (1998, s.
234) nämner att European Foundation for Quality Management som tagit fram denna modell
beskriver den som användbar för företag som på ett systematiskt sätt och med jämna
mellanrum vill få en överblick över det egna företagets verksamhet. Denna överblick
förväntas kunna leda till att företagets anställda hittar områden i företagets verksamhet som
kan behöva förbättras men även verksamhetsområden som kan uppfattas som starka.
Utifrån det som Ahmed och Rafiq (1998) beskriver kan det antas att poäng sätts upp utifrån
vad företaget vill lägga fokus på och att modellen ovan exemplifierar hur dessa poäng kan
fördelas. Vidare kan det tolkas som att företaget efter en specifik period ska utvärdera dessa
poäng och se hur många poäng som de anser sig ha uppfyllt av det som satts upp från början.
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Om de har uppnått kundnöjdhet på 180 poäng av de 200 som sattes upp kan det tänkas att
detta har genomförts bra vilket det däremot inte skulle ha varit om motsvarande poäng hade
hamnat på 40 poäng.
Ahmed och Rafiq (1998, s. 234) skriver att personaltillfredsställelse, kundnöjdhet och
samhällspåverkan i modellen uppnås genom ledarskapet som driver bland annat företagets
policy och strategier att uppnå det bästa möjliga resultatet. Nytta genom arbetet med
benchmarking som vi kan se utifrån modellen ovan är personaltillfredsställelse, kundnöjdhet
och samhällspåverkan, förutsatt att dessa påverkas positivt av arbetet med benchmarking.
Vidare beskriver Ahmed och Rafiq (1998, s. 240) att denna modell bör kombineras med andra
modeller eftersom modellen i första hand kan bidra till att företagets anställda får en
överblickande bild av företagets ställning och riktning. De skriver även att modellens syfte
inte är att definiera företagets mål genom att ställa företagets nuvarande position mot ett så
kallat ”Best Practice”, därmed kan heller inte gapet mellan företagets nuvarande position och
”Best Practice” fastställas. För detta hänvisar de till andra modeller och en modell som denna
studie ser arbetar med detta är ”Xerox’s benchmarking process steps” som presenterats ovan.

3.4 Kostnad
Till skillnad från de nyttor som i samband med benchmarking som ett styrkoncept tidigare
diskuterats i denna studie kan kostnaderna upplevas vara mindre tydliga och svårare att
kartlägga. Detta kan bero på att kostnadsaspekterna inte konkretiseras med exempel i samma
usträckning som nyttoaspekterna i den litteratur som insamlats i samband med denna studie. I
denna studie sker därmed sökningar även på kostnader inom andra delar av ekonomin som till
exempel investeringar. Där kan det finnas artiklar som berör kostnader utanför
benchmarkingarbetet men som ändå kan kopplas till benchmarking som styrkoncept om detta
betraktas som en investering för företaget. Nedan presenteras ett antal kostnader som denna
studie kopplar samman med benchmarkingarbetet som ett styrkoncept.
Det finns kostnader som uppkommer i direkt anslutning till själva arbetet som därmed ses
som direkta. Det finns även finns kostnader som uppkommer som ett resultat av arbetet som
därmed ses som indirekta. Vilka kostnader som ses som direkta respektive indirekta förklaras
nedan i anslutning till de olika kostnadernas beskrivningar.
3.4.1 Resurskrävande

Ax med flera (2009, s. 484) förklarar att benchmarking kan vara resurskrävande eftersom
företaget inom de flesta av typerna måste ta sig utanför det egna företaget och ibland även
utanför den egna branschen. Detta för att hitta de tekniker och metoder som företaget ska
överföra till sitt eget företag. Alstete (2000, s. 201) förklarar att benchmarkingprojekt som
genomförs av det egna företaget kan ha fördelar genom att vara skräddarsydda för just det
företaget men att de samtidigt kan vara kostsamma och tidskrävande om de inte genomförs
korrekt. Till skillnad från det som skrivs ovan kan flera företag gå ihop och gemensamt
genomföra benchmarking. Benchmarkingarbetet blir då inte lika skräddarsytt för det enskilda
företaget men samtidigt delar företagen på kostnaderna vilket gör arbetet billigare. Även
Mohamed (1996, s. 52) talar om att benchmarkingarbetet kan vara resurskrävande när han
förklarar att det finns aktiviteter i processer som inte ger företaget något värde men som både
är tidskrävande och kostar.
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Ett problem som Ax med flera (2009, s. 486) tar upp i samband med benchmarking kan vara
att de resurser och kostnader som krävs för att genomföra arbetet underskattas, att de metoder,
tekniker med mera som kommer fram genom benchmarking tar lång tid att implementera i
verksamheten vilket kan bli koststamt. Mohamed (1996, s. 55) förklarar att det blir kostsamt
och tidskrävande för företaget att göra om delar som inte gjorts ordentligt från första början
genom att de blir tvungna att göra om det igen för att åtgärda. Han talar vidare om att
kostnaden för att åtgärda problem i ett projekt är en relativt stor del av den totala
projektkostnaden. Detta talar även Angell och Chandra (2001) om.
Ax med flera (2009, s. 484), Alstete (200, s. 201) och Mohamed (1996, s. 52) talar de alla om
att benchmarkingarbetet är resurskrävande. De resurser som de talar om är avsatt tid för
benchmarkingarbetet samt de kostnader som arbetet innebär. Mot bakgrund av deras
förklaringar ovan ser denna studie att dessa kostnader kan klassas som direkta eftersom de
uppstår i direkt anslutning till själva arbetet. Utifrån Ax med fleras (2009, s. 486) beskrivning
kring att implementeringar kan vara kostsamt och tidskrävande kan denna studie även anta att
resurser i form av tid och pengar kan vara av indirekt art genom att de uppkommer efter det
genomförda benchmarkingarbetet. Utifrån denna reflektion ser denna studie att tid och pengar
kan vara både direkta och indirekta kostnader beroende på när de inträffar, under själva
benchmarkingarbetet eller som ett resultat av arbetet.
3.4.2 Förberedelse och resor

Elmuti och Hathawal (1997, s. 238) skriver däremot att tankar om konceptetets resurskrav
ofta är överdrivna men att användingen av benchmarking självklart innebär kostnader. Dessa
kan exempelvis uppstå i samband med resor och indirekta kostnader i form av arbetstid till
möten som berör planering av benchmarkingarbete.
Elmuti och Hathawal (1997, s. 238) beskriver att resor kan vara en kostnad för benchmarking
och eftersom denna uppstår direkt i och med arbetet kan det i denna studie antas att detta är en
direkt kostnad kopplad till benchmarkingarbetet som ses som ett styrkoncept. Vidare förklarar
de att det finns indirekta kostnader och att dessa exempelvis kan vara planering av
benchmarkingarbete. Eftersom dessa sker innan själva arbetsprocessen startar kan det i denna
studie betraktas som en indirekt kostnad i och med benchmarkingarbetet som ett styrkoncept.
3.4.3 Kvalitetskostnad

Kvalitetsinvesteringsbeslut som Angell och Chandra (2001, s. 108) talar om är kopplade till
en del osäkerheter som till exempel okända kostnader och ger då exempel på en sådan som
kan vara värdet av en missnöjd kund. De förklarar vidare att de största kvalitetsrelaterade
kostnaderna hamnar på problemlösning, defekter och övriga misstag som uppstår under eller
efter tillverkningsprocessen. Missnöjda kunder kan betraktas som en gömd kostnad på grund
av att det är svårt att mäta. Detta lyfter Angell och Chandra (2001, s. 109) upp som en relativt
stor kvalitetsrelaterad kostnad. Angell och Chandra (2001, s. 108) förklarar att företaget måste
fokusera mer på att i förväg kontrollera att produkterna och tillverkningsprocessen håller god
kvalitet så att de i efterhand minimerar kostnaderna på att åtgärda dessa.
Det Angell och Chandra (2001) talar om sker i tillverkande företag och dessa tankar kring
kostnader kan relateras till denna studie. Genom ett misslyckat benchmarkingarbete kan det
uppstå problem där det finns kostnader som kan tänkas vara av samma art som de som Angell
och Chandra (2001) beskriver ovan. Ett misslyckat benchmarkingarbete kan innebära
kostnader i form av åtgärder som därmed kan kopplas till benchmarkingarbetet. Det som
Angell och Chandra (2001) förklarar är att det gäller att från första början fokusera på rätt
saker inom tillverkningsprocessen vilket även kan kopplas till benchmarkingarbetet i denna
studie.
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Precis som tanken med att tillverkningsprocessen redan från början ska säkerställa god
kvalitet gäller det även inom benchmarkingarbetet att fokusera på rätt saker så att utfallet av
arbetet blir som förväntat.
Det som Angell och Chandra (2001, s. 108-109) talar om kan kopplas till resultat av
benchmarkingarbete enligt den diskussion som sker i stycket ovan. Kostnader av åtgärder och
missnöjda kunder kan i denna studie därmed antas vara indirekta eftersom de inte uppstår i
direkt anslutning till benchmarkingarbetet som styrkoncept.

3.5 Förhållandet mellan kostnad och nytta
Dorsch och Yasin (1998, s. 106) har tagit fram en modell som de använder för att illustrera
den karaktär som funktionen mellan kostnad och nytta kan ha när företag investerar i
aktiviteter som kan kopplas till benchmarking. Denna modell förklarar de är omarbetad men
baseras på Juran och Grynas (1993) Optimum Segment of the Quality Cost Model.
Anledningen till varför de har gjort om modellen förklarar de beror på att förhållandet mellan
kostnaderna och nyttan är dynamiskt och svårdefinierat. Trots detta hävdar de att en optimal
investeringspunkt existerar för alla organisationer.
Dorsch och Yasin (1998, s. 107) förklarar att modellens syfte är att ge organisationer
möjligheten att identifiera de benchmarkingaktiviteter som de har störst nytta av. Likväl
handlar det om att identifiera de aktiviteter i organisationen som kräver resurser men som inte
bidrar till organisationen på ett önskvärt sätt. Utifrån vad de skriver tolkar denna studie figur 6
och 7 som att den vågräta axeln visar nytta medan den lodräta axeln visar kostnad.

Investering i benchmarking
INVESTERINGSKOSTNAD/NYTTA
OPTIMAL
INVESTERINGSPUNKT

ZON 1

ZON 2

ZON 3

Operationell nytta
Figur 6, Optimal benchmarking investment region, av Dorsch och Yasin, 1998, s. 106, tolkad av Anna Hanson
och Jimmy Koskinen

Dorsch och Yasin (1998, s. 107) har delat in modellens x-axel (nytta axeln) i tre delar som
benämns zoner. Studien börjar med att beskriva zon ett och zon tre för att till sist beskriva zon
två.
Den första zonen representerar en situation där en organisations investering i benchmarking
inte når upp till de förväntningar som finns. Möjliga orsaker till ouppfyllda förväntningar
förklarar de kan vara att organisationen inte har lagt ner tillräckligt med arbete vid
implementeringen av benchmarking. Det kan också bero på att organisationen inte lyckats
integrera aktiviteterna på det sätt som önskats.
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Den tredje zonen representerar en situation där benchmarkingaktiviteterna kan upplevas ha
bidragit till nytta för organisationen men att aktiviteterna inte har genomförts på ett tillräckligt
kostnadseffektivt sätt. Dorsch och Yasin (1998, s. 107) tar upp en rad tänkbara anledningar till
varför en organisations situation hamnat inom den tredje zonen. Det kan bero på att
organisationen har investerat i ett verksamhetsområde där benchmarking inte har någon nytta
på det vis som organisationen tillämpar det på. De förklarar att det även kan bero på att
organisationen överinvesterat i aktiviteter i syfte att förbättra ett verksamhetsområde genom
benchmarkingaktiviteter. Situationen kan ytteligare bero på att organisationen har valt fel
benchmarkingpartner eller att de använt fel tekniker vid investeringen. Som tidigare nämntsi
studien kan benchmarkingarbetet utgöras av en rad tekniker som organisationer kan använda
sig utav. Därför kan det kännas rimligt att anta att det gäller att använda rätt teknik vid rätt
situation.
Den andra zonen utgör enligt Dorsch och Yasin (1998, s. 107) den del i modellen som
organisationer bör sträva efter för att uppnå, den optimala investeringspunkten. Det som avgör
om organisationen lyckas med att nå denna punkt beror på till vilken grad den lyckas
identifiera den. Detta beskriver Dorsch och Yasin endast kan göras genom att organisationen
tar hänsyn till vilken situation den befinner sig i och hur dess verksamhet är uppbyggd. De
förklarar att benchmarking till en början kan bidra till att kostnaderna överstiger nyttan men
att det på längre sikt kan vända i samband med att verksamheten förbättras genom det
benchmarkingarbete som utförts. Förbättringarna är tänkta att härstamma från den kunskap
som tagits tillvara genom jämförandet mellan den egna verksamheten och andra fixpunkter
förklarar Dorsch och Yasin (1998, s. 106-108).
Investering i benchmarking
SYSTEM
RESTRIKTIONSGRÄNS
INVESTERINGSKOSTNAD/NYTTA
KURVA 1

INITIALA OPTIMALA
INVESTERINGSPUNKTEN

INVESTERINGSKOSTNAD/NYTTA
KURVA 2

MELLERSTA OPTIMALA
INVESTERINGSPUNKTEN

Operationell nytta
Figur 7, The shift in the optimal benchmarking investment point, av Dorsch och Yasin (1998, s. 107), tolkad av
Anna Hanson och Jimmy Koskinen

När organisationen lyckats identifiera den initiala investeringspunkten kan de med hjälp av
det rätta benchmarkingarbetet förbättra organisationen. Dorsch och Yasin (1998, s. 107-108)
nämner att detta arbete exempelvis kan riktas mot att lösa problem som beror på rutiner som
försämrar den operativa verksamheten. Denna förbättring kan ses i modellen ovan genom att
titta på investeringspunkten. Denna förflyttas åt höger i modellen vilket illustrerar en mer
önskvärd relation mellan kostnad och nytta. För att kunna åstadkomma denna förflyttning
hävdar Dorsch och Yasin (1998, s. 108) att organisationen måste tillämpa benchmarking som
en beständig process i verksamhetsstyrningen vilket i denna studie blir att se benchmarking
som ett styrkoncept i syfte att utveckla verksamheten.
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Elmuti och Hathawal (1997, s. 231) förklarar att det under 90-talet blev vanligare att använda
benchmarking som ett verktyg för att kontinuerligt förbättra verksamheten. Liksom Dorsch
och Yasin (1998) nämner de att detta leder till kostnadsbesparingar och
prestationsförbättringar.
Ax med flera (2009, s. 481-182) förklarar att när benchmarking ska genomföras inom ett
företag riktas inte alltid fokuset mot företaget som helhet utan istället mot några olika objekt
som i princip kan vara vad som helst inom en verksamhet, exempelvis produkter,
marknadsföring, personal, finansiella aspekter och kritiska framgångsfaktorer. Elmuti och
Hathawal (1998, s. 238) å andra sidan poängterar att konceptet inte bör ses som ett
engångsprojekt utan att det istället bör ses som en verksamhetsstyrningsprocess. Detta
påstående upplevs utifrån den teori som insamlats inför denna studie återspegla den generella
uppfatttningen om benchmarking i ett verksamhetsstyrningssammanhang där konceptet ses
som ett styrmedel.
Elmuti och Hathawal (1997, s. 236) nämner att benchmarking inte bör förväntas kunna
användas för statistisk precision genom mätningar utan att det istället bör utgås ifrån att ses
som ett vägledande verktyg. Vägledningen kan uttryckas i den kunskap som uppstår om de
processer som skapat det resultat som studeras. Sarkis (2001, s. 94-95) nämner däremot att
mätningar är centrala i konceptet och att de bidrar till processförbättringar genom fakta. Detta
skriver han beror på att de mätsystem som används ofta tagits fram i avsikt att mäta
finansiella mätetal. Dock skriver han att många forskare påstår att fokus på finansiella mätetal
hämmar konceptets potential. Valet av mätetal bör istället knytas till organisationens strategi
och det rådande branschklimatet vilket inte alltid berör finansiella frågor. Utifrån vad Sarkis
skriver ovan tolkar vi att tänkbara mätetal som inte berör finansiella frågor exempelvis kan
vara personaltillfredställelse och kundnöjdhet.
En teknik som kan användas för att mäta denna typ av mätetal är EFQM-modellen som
beskrivits i avsnittet nytta ovan. Gómez, Costa och Lorente (2011, s. 487) beskriver att denna
modell främst i Europa brukar användas vid hantering av frågor som berör socialt ansvar och
styrfrågor som till exempel Human Resource. Gómez med flera (2011, s. 487) förklarar att
denna modell kan användas som ett verktyg för att få ordning på organisationens
verksamhetsstyrning genom att analysera sin egen verksamhet. Denna teknik har studien som
sagt gått in på i större detalj ovan. Utifrån vad Gómez med flera (2011) skriver, kan det antas
att denna modell kan vara till hjälp för organisationer i en viss typ av situation. En situation
där en större förståelse för vilka kostnader och vilken nytta som kan kopplas till
benchmarking önskas.
Sarkis (2001, s. 95) hävdar att benchmarking ofta används i syfte för att förbättra
organisationers verksamhetsprocesser. Han skriver vidare att det ute i företagsvärlden finns
erfarenheter kring hur relationen mellan kostnad och nytta förhåller sig men att det finns brist
på forskning inom detta område i form av teoretiska ramverk som grund. Han skriver även att
han önskar en vidare forskning kring användande och utveckling av fler modeller som kan
hjälpa till att öka förståelsen kring konceptets bidrag vid användning och även vilka styrmedel
och mätetal som ska tillämpas för ett effektivt benchmarkingarbete.

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram
För att tydliggöra vad studien tar med sig från teoriavsnittet vidare i studien sammanfattas de
viktigaste delarna för studien utifrån det syfte som ställs.
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Det finns en del olika nyttor som presenteras i detta avsnitt som vi anser blir viktiga att koppla
tillbaka till senare i studien och dessa tas kortfattat upp nedan. Konkurrenskraft är en utav
dessa nyttor som presenteras av Ax med flera (2009), Kotler (2008), Aaker och McLoughlin
(2010), Langowitz och Rao (1995) och Anand och Kodali (2008). Dessa förklarar hur
företaget kan skapa konkurrensfördelar och hålla sig konkurrenskraftiga genom att använda
benchmarking.
Yasin (2002, s. 220) talar om en annan nytta som handlar om att förbättra företaget avseende
kvalitet och effektivitet. Det handlar om att hitta brister och söka lösningar på dessa.
Ytterligare en nytta som Ahmed och Rafiq (1998, s. 240) och Zairi (1998, s. 17) talar om är
kundnöjdhet. Zairi (1998, s. 17) förklarar att ökad kundnöjdhet blir ett resultat av att
kostnader reduceras utan att detta påverkar kvalitet och pris. Ahmed och Rafiq (1998, s. 240)
presenterar kundnöjdhet i modellen ”The European quality model” vilket utifrån vår tolkning
är en del som kan förbättras inom ett företag genom att företaget satsar resurser i form av
poängtillgivelse på det som det behöver arbetas med inom företaget.
Modellen ”Xerox’s benchmarking process steps” av Camp 1989 (se Ahmed och Rafiq, 1998,
s. 232) är en modell som vi använder senare i studien. Denna visas för intervjupersonerna i
fallföretaget för att de ska få reflektera över hur deras arbete ser ut i jämförelse med denna
modell. Denna kommer därmed följa med genom resterande delar av studien då den är ett sätt
att visa hur företaget kan bli framgångsrikt om de lyckas genomföra sin benchmarking utifrån
dessa steg på ett väl genomfört sätt.
Delar av modellen ”The European quality model” av Ahmed och Rafiq (1998, s. 233)
används till reflektion där vi ser hur delar inom denna modell stämmer överrens med det som
framkommit från fallföretaget i empiriavsnittet. Kundnöjdhet är en utav dessa som nämndes
ovan.
De nyttor som framkommer i denna studie kopplas till benchmarking som är tänkt att fungera
som ett styrkoncept för att utveckla en verksamhet i en viss riktning.
Sökningar har skett efter tänkbara kostnader som kan kopplas till benchmarkingarbetet som
ett styrkoncept. Resultaten av dessa sökningar har varit relativt likartade. Bland annat
förklarar många att arbetet är kostsamt men det är sällan någon som definierar närmare vilka
kostnader det rör sig om. Det vi tar med oss från kostnadsavsnittet beskrivs i följande text.
Mohamed (1996, s. 52), Alstete (2000, s. 201) och Ax med flera (2009, s. 484) talar alla om
att det kan vara kostsamt med benchmarking samt att arbetet är tidskrävande. Detta framgår
som den största och mest frekvent återkommande kostnaden i de artiklar vi bearbetat och blir
därmed en viktig kostnad att ta med till reflektionskapitlet i denna studie. Kostnader för
åtgärder av sådant som blivit fel genom exempelvis benchmarking är också något som tas upp
av Mohamed (1996) och Angell och Chandra (2001). Mohamed (1996, s. 55) talar om denna
kostnad som en stor del av den totala projektkostnaden för benchmarking och Angell och
Chandra (2001, s. 108) talar om den som de största kvalitetsrelaterade kostnaderna.
Ytterligare en kvalitetsrelaterad kostnad som tas upp av Angell och Chandra (2001, s. 109) är
missnöjda kunder och denna anses som en dold kostnad på grund av dess svårigheter att
mätas.
Kostnaderna som framkommit i denna studie kopplas till benchmarking som är tänkt att
fungera som ett styrkoncept för att utveckla en verksamhet i en viss riktning. Dessa kostnader
uppstår som direkta och indirekta beroende på när de uppstår.
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Avslutningsvis kommer modellen ”Optimal benchmarking investment region” av Dorsch och
Yasin (1998, s. 106) användas i reflektionskapitlet för att jämföra fallföretagets tankar om
kostnad och nytta mot denna modell som visar den optimala investeringspunkten. I denna zon
som punkten befinner sig i bör nyttan med benchmarkingarbetet överstiga kostnaden och
därmed blir denna modell både intressant och relevant att reflektera vidare över i denna
studie.
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4. Empiri
I denna del av studien presenteras det bearbetade material som framkommit från de
intervjuer som genomförts hos ett fastighetsbolag, Fastighetsbolaget AB. Först presenteras
hur de arbetar med benchmarking utifrån Xerox-modellen som presenterats i teoriavsnittet,
”Xerox’s benchmarking process steps” och därefter hur de arbetar med benchmarking inom
intern, konkurrens och global benchmarking. Efter detta presenteras hur de reflekterar över
de kostnader och den nytta som kan tänkas uppkomma genom arbetet med benchmarking och
hur de ser på förhållandet mellan dessa. Studien skriver inte ut fastighetsbolagets riktiga
namn utan i löpande text och citat där företagsnamnet skulle använts skrivs istället
”Fastighetsbolaget AB”. Det finns två system som det skrivs om i empiriavsnittet som
Fastighetsbolaget AB arbetar med. Eftersom företagets namn inte används benämns dessa
system istället ”Projektbanken” respektive ”Nyckeltalsbanken”.

4.1 Presentation av företag och intervjupersoner
I denna del presenteras vad Fastighetsbolaget AB arbetar med där intervjuerna genomförs.
Därefter presenteras lite kring de personer som intervjuats, vad de arbetar med och hur länge
de arbetat inom organisationen eftersom det i studien kan antas att detta kan ha en påverkan
på hur de upplever Fastighetsbolaget AB:s användning av styrkonceptet benchmarking.
4.1.1 Företaget ”Fastighetsbolaget AB”

Företaget där intervjuerna genomförts är ett fastighetsbolag, Fastighetsbolaget AB, som
arbetar med miljöer inom den akademiska världen för utbildning, forskning och innovation.
Företaget ägs av staten och deras uppdrag är att erbjuda lokaler till Sveriges universitet och
högskolor.
Att bli världsledande på kunskapsmiljöer är företagets framtidsvision och för att nå dit har de
satt upp ett antal strategiska mål som är ”Framgångsrika kunskapsmiljöer”, ”Optimal
leverans”, ”Starkt varumärke”, ”Unik kompetens” och ”Långsiktig lönsamhet”.
4.1.2 Intervjupersonerna

De personer från Fastighetsbolaget AB som intervjuats arbetar i Uppsala-regionen och
Stockholm-regionen. Personerna presenteras i fråga om vilken region de arbetar inom, hur
länge de har arbetat inom företaget och vad deras huvudsakliga arbetsuppgifter är. I den
bearbetade empirin som presenteras nedan benämns intervjupersonerna vid deras titel för att
läsaren lättare ska förstå vem som säger vad samt kunna bedöma det som sägs utifrån vilken
nivå inom företaget rösterna kommer ifrån.
Thomas ”Elhandläggaren”
Elhandläggaren arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i sex år. Han ansvarar för el och är med i byggprojekt angående elfrågor.
Andreas ”Fastighetsingenjören”
Fastighetsingenjören arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat
inom företaget i sju till åtta år. Han arbetar med projektledning angående planering och
underhåll samt mindre hyresgästanpassningar.
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Gunnar ”Byggchefen”
Byggchefen arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i 20 år, sedan starten 1993. Han arbetar med större projekt och sitter även med i en
ledningsgrupp som skapats sedan fastighetsbolaget gick från att vara en koncern till att bli ett
bolag. Ledningsgruppen han sitter i är ett byggforum där representanter från alla regioner
sitter med för att diskutera byggfrågor.
Håkan ”Ekonomichefen”
Ekonomichefen arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i tre år. Han ansvarar för det administrativa och den övergripande ekonomin.
Daniel ”Driftchefen”
Driftchefen arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i elva år. Han ansvarar för driften i ett av fastighetsområderna där han är chef över
drifttekniker och driftingenjörer.
Hans ”Regiondirektören”
Regiondirektören arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i 17 år. Han är chef för regionen Uppsala där han har det yttersta ansvaret för
verksamheten.
Lisa ”Bygghandläggaren”
Bygghandläggaren arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i 13 år. Hon är en internkonsult som arbetar i olika projekt.
Thomas ”Chefen för förvaltningsstöd”
Chefen för förvaltningsstöd arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har
arbetat inom företaget i 20 år. Han är chef över enheten teknisk fastighetsförvaltning, IT och
energibesparingsfrågor.
Ove ”Projektledaren”
Projektledaren arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i 13 år. Han är projektledare för större nybyggnationer och ombyggnationer inom
Fastighetsföretaget AB.
Anders ”Affärscontrollern 1”
Affärscontrollern 1 arbetar på Fastighetsbolaget AB i Uppsala-regionen och har arbetat inom
företaget i tre år. Han arbetar med prognoser, rapporter och uppföljning.
Erik ”Affärscontrollern 2”
Affärscontrollern 2 arbetar på Fastighetsbolaget AB i Stockholm-regionen och har arbetat
inom företaget i tio år. Han arbetar med investeringskalkyler och projektuppföljning och
mycket inom fastighetsområdet.
Lena ”Regioncontrollern”
Regioncontrollern arbetar på Fastighetsbolaget AB i Stockholm-regionen och har arbetat
inom företaget i tre omgångar vilket totalt har blivit 15 år. Regioncontrollern arbetar med
samordning, värdering och prognos inom Stockholm-regionen.

43

4.2 Benchmarking som styrkoncept
Inledningsvis presenteras hur företaget arbetar med benchmarking eftersom det kan anses i
studien att stor del av nyttan med benchmarkingarbetet framträder i intervjupersonernas
beskrivningar. För att se hur Fastighetsbolaget AB arbetar med benchmarking visas för dem
”Xerox’s benchmarking process steps” och ser hur väl deras arbete överrensstämmer med den
modellen. I denna modell finns ett antal steg som presenterats närmare i teoriavsnittet och
som visar hur ett benchmarkingarbete kan tänkas gå till. Därefter presenteras intern,
konkurrens och global benchmarking och hur företaget arbetar med dessa.
4.2.1 Fastighetsbolaget AB och Xerox-modellen

När intervjupersonerna tillfrågas om de använder några uttalade verktyg, tekniker eller
modeller i sitt benchmarkingarbete svarar majoriteten av intervjupersonerna nej. Bland andra
Regiondirektören som berättar att de inte tillämpar någon standardiserad modell utan att
företaget snarare tar fram modeller för varje enskild situation. Studien har under de
intervjutillfällen som gjorts i samband med denna studie presenterat en modell för de
intervjuade och sedan låtit dem reflektera över de olika steg som kan ses i modellen. När
modellen över Xerox’s benchmarking process steps (Camp 1989, se Ahmed och Rafiq, 1998,
s. 232) presenteras svarar många av intervjupersonerna att de känner igen många av de
arbetssteg som kan urskiljas i modellen men vilka steg som intervjupersonerna känner igen
varierar. Diskussioner vid intervjutillfällena hamnade ofta kring Fastighetsbolaget AB:s
arbete som kan relateras till modellens ”Handlings-del”. Modellen finns presenterad i teoriavsnittet under Nytta men modellen illustreras återigen nedan för att det ska bli lättare för
läsaren att förstå de steg som intervjupersonerna förklarar att de känner igen.

PLANERING

1.
2.
3.

Identifiera vad som ska benchmarkas
Identifiera jämförbara företag
Bestäm datainsamlingsmetod och insamla data

ANALYS

4.
5.

Bestäm nuvarande prestationsgap
Planera framtida prestationsnivåer

6.

Förmedla det som framkommit genom benchmarking och skapa
acceptans i organisationen.
Fastställ funktionella mål

INTEGRATION

7.

HANDLING

MOGNAD

8. Utveckla handlingsplan
9. Implementera specifika handlingar och kontrollera händelseutvecklingen
10. Omkalibrera benchmarking
*
*

Ledande position uppnådd
Bäst i klassen fullt integrerad i processen

Figur 4, Xerox’s benchmarking process steps, Camp 1989, se Ahmed och Rafiq, 1998, s. 232, tolkad av Anna
Hanson och Jimmy Koskinen
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Under de intervjutillfällen som gjorts i samband med denna studie har det kommit in på
diskussioner som kan relateras till modellens olika steg. För att tydliggöra Fastighetsbolaget
AB:s benchmarkingarbete kopplat till den modell som presenterats vid de intervjutillfällen
som gjorts har studien delat in denna del utifrån modellens olika faser.
Som tidigare nämnts varierar svaren på vilka steg som känns igen bland de tillfrågade. Det
framkommer dock entydigt att det inom Fastighetsbolaget AB inte finns någon generell
modell som används i samband med benchmarking som styrmedel. Denna modell används för
att synliggöra och förtydliga deras benchmarkingarbete eftersom de inte själva använder
någon uttalad modell. Nedan presenteras de intervjusvar som framkommit och som upplevs
ha en koppling till modellen. Ordningsföljden sker efter modellens olika steg.
Planeringsfasen:
Chefen för förvaltningsstöd förklarar att urvalet av aktörer att jämföra sig med bygger på
lokalkännedom och som de kan relatera till. Exempelvis jämför sig företaget med ett annat
fastighetsbolag som tidigare hade gamla laborationslokaler. Chefen för förvaltningsstöd kan
inte komma på att de arbetar med några andra modeller men att det ligger i planering vilka
bitar som ska undersökas. Planering och förberedelser tycker han är viktiga för att kunna
jämföra och diskutera nyckeltal i ett benchmarkingarbete.
”För att uppnå resultat krävs en bra planering. En dialog oförberett med företag ger också
utbyte, men planering ger mycket mer.” (Chefen för förvaltningsstöd, 2013-04-26)
Regiondirektören förklarar att Fastighetsbolaget AB försöker att hitta andra företag som har
likartade processer att jämföra sig med men det kan även handla om att leta efter andra
likartade faktorer.
Analysfasen:
Regiondirektören förklarar vidare att Fastighetsbolaget AB exempelvis kan hitta ett
prestationsgap mellan företagen som antingen kan identifieras i monetära termer men också i
andra mått beroende på vad som önskas. Affärscontrollern 2 eller Regioncontrollern upplever
att modellen som helhet inte överensstämmer med det arbetssätt som Fastighetsbolaget AB
arbetar med. Däremot förklarar de att det finns delar av modellen som kan kopplas till hur de
arbetar. Exempelvis gör de gapanalyser som de diskuterar och åtgärdar. De påpekar dock att
modellens struktur har ett naturligt flöde och att de utifrån flödet kan känna igen processen.
Integrationsfasen:
När gapet identifierats berättar Regiondirektören att de ställer frågan om hur det andra
företaget arbetat för att nå sitt resultat. Efter identifieringsarbetet följer planeringsfasen och
därefter implementering och då måste det skapas en acceptans i organisationen. ”Sen kör
man!” (Regiondirektören, 2013-04-23).
När företaget kommer tillbaka från benchmarking krävs ett jobb hemma på företaget igen
förklarar Chefen för förvaltningsstöd, och förklarar vidare att det finns en struktur för att
kunna ta tillvara på det som hittats. Som sista del är det viktigt att implementera och följa upp
för att se om det blev som det förväntade resultatet.
”Om vi ser någonting som verkar intressant så handlar det om att skapa acceptans i
organisationen när vi vill få in det”. (Elhandläggaren, 2013-04-18)
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Handlingsfasen:
Regiondirektören förklarar att företaget slutligen gör en uppföljning på benchmarkingarbetet.
Denna process sätts igång när Fastighetsbolaget AB börjar närma sig de måltal som
konkurrenter eller kollegor har uppnått. Det kan ha gått år innan företaget stämmer av hur det
har gått och förändringar kan ha skett vilket innebär att konkurrenterna eller de som företaget
utför benchmarking mot kan ha uppnått nya tal som Fastighetsbolaget AB istället vill försöka
uppnå. Det är viktigt att detta kontinuerligt uppdateras om det är avgörande för lönsamheten.
När vi presenterar modellen för Byggchefen kommer vi in på begreppet ”Uppföljning” som
kan relateras till punkt nio och tio. Han poängterar att uppföljningen för dem handlar om att
tolka de framställda resultaten. Insamling av information sker genom dialog snarare än genom
mätning. Liksom Byggchefen känner Fastighetsingenjören igen sitt arbete i steget ”Handling”
och främst punkt nio där det handlar om att implementera specifika handlingar och kontrollera
händelseutvecklingen.
Vidare förklarar Byggchefen att han får instruktioner från ovan om vad som ska göras. Dessa
instruktioner kan exempelvis handla om att minska kostnader till följd av något som de
kommit fram till högre upp i organisationen. Elhandläggaren berättar att Fastighetsbolaget AB
brukar genomföra punkt nio i modellen. Denna punkt i modellen kopplar han till
erfarenhetsåterföring som innebär att de inblandade träffas och diskuterar det som har
genomförts till följd av benchmarkingarbetet och utvärderar resultatet.
Xerox-modellens koppling till Fastighetsbolaget AB:
Regiondirektören, Ekonomichefen och Driftchefen upplever att modellen överensstämmer
med Fastighetsbolagets arbetsmetodik vid benchmarkingarbete. Affärscontrollern 1 berättar
att han känner igen de steg som finns i modellen.
Bygghandläggaren berättar att Fastighetsbolaget AB möjligtvis arbetar med de olika delarna
som finns i modellen. Hon förklarar att modellens olika delar verkställs på skilda platser i
företaget och att detta kan leda till att arbetet blir en omedveten process som liknar de steg
som modellen utgörs av.
Elhandläggaren tycker inte att de inledande stegen i modellen stämmer överrens med hur
Fastighetsbolaget AB arbetar. Exempelvis den första delen som handlar om att identifiera ett
problem ser han inte att de arbetar med, men å andra sidan kollar de på det prestationsgap som
finns och där kan de se vad de vill bli bättre på och utifrån det genomföra benchmarking.
Därmed blir prestationsgap indirekt ett sätt för företaget att identifiera vad som ska
benchmarkas.
Elhandläggaren förklarar att deras benchmarkingarbete handlar om att utveckla egna
fastigheter och arbetssätt där företaget frågar sig ”Vad kan göras bättre och vad gör vi redan
bra?”. Byggchefen förklarar att det handlar om att ta rygg på någon som är bättre på samma
saker som företaget själv arbetar med.
4.2.2 Intern, konkurrensinriktad och global benchmarking

I denna del strukturerar studien upp Fastighetsbolaget AB:s benchmarkingarbete i tre delar för
att tydliggöra deras arbete kring de olika typerna. Förhoppningen med denna indelning är att
förbättra läsbarheten.
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4.2.2.1 Intern benchmarking

I denna del återges intervjupersonernas tankar angående Fastighetsbolaget AB:s arbete med
intern benchmarking.
För Fastighetsbolaget AB innebär det interna benchmarkingarbetet bland annat att företagets
sex regioner jämför motsvarande kostnader och processer mellan varandra. Chefen för
förvaltningsstöd upplever att det interna benchmarkingarbetet är lättare att bedriva än de
övriga eftersom den kan uppstå i spontana möten i den vardagliga verksamheten.
Regiondirektören berättar att det framförallt är inom fastighetsförvaltningsområdet som
Fastighetsbolaget AB kan göra jämförelser mellan nyckeltal. Regiondirektören säger att
Fastighetbolaget AB även jämför nyckeltal inom nybyggnadsprojekt som sker i företaget men
att det upplevs vara svårare på grund av att projekten på ett tydligare sätt påverkas av
konjunktursvängningar än den löpande fastighetsförvaltningen. Ytterligare tre exempel på
faktorer som gör det svårare för företaget att jämföra nybyggnadsprojekt mellan regionerna
beror på kostnadsskillnader på mark och bemanning mellan södra och norra Sverige. Det
råder även skillnader i driftskostnader mellan de olika regionerna. Han nämner att Uppsalaregionen har flest laborativa lokaler vilket ger högre driftskostnader än andra typer av
byggnader. Skillnader mellan fastighetsförvaltningarna existerar men inte i lika stor
usträckning i förhållande till nybyggnadsprojekt-delen. Därmed förklarar Regiondirektören att
det är viktigt vid jämförelser att få en förklaring till skillnader i parametrar.
Regiondirektören berättar att företaget inom driften internt jämför kostnader mellan
regionerna. De har exempelvis studerat alla regioners kostnader för driftunderhåll och valt ut
dem tre som har lägst kostnad och sedan tagit medelvärdet på kostnaderna för att få fram en
best practice-nivå. Alla regioner som utgörs av en rad fastighetsområden placerar sedan in
sina fastighetsområden i kurvan för att se om de har högre eller lägre
driftsunderhållskostnader i förhållande till medelvärdeskurvan. Efter att Fastighetsbolaget AB
lyckats identifiera de fastighetsområden som antingen har för låga intäkter eller för höga
kostnader relaterat till driftunderhåll (driftöverskottsgrad) påbörjas arbetet med att försöka
korrigera förhållandet kostnader och intäkter till en önskvärd nivå.
Affärscontrollern 2 berättar att det interna benchmarkingarbetet är under ständig utveckling.
Utvecklingen av benchmarkingarbetet berättar han har blivit viktigare i samband med att
bolagen blivit regioner. Utöver den ökade vikten av intern benchmarking efter den
omstrukturering som gjorts i bolaget har den även blivit viktigare av andra anledningar.
Affärscontrollern 1 förklarar att den interna benchmarkingen har blivit viktigare sedan de gick
ifrån att använda budget.
”Efter det att vi slutade med budget har det blivit mer fokusering på att jämföra områden och
regioner med varandra.” (Affärscontrollern 1, 2013-04-26)
Elhandläggaren förklarar att det är viktigt att få rutiner inom olika områden att stämma ihop
eftersom regionerna av tradition har arbetat på olika sätt och att det var mer fritt för egna
arbetssätt då de tidigare var egenstyrda kontor. Han förklarar vidare att det därmed är en
viktig del i den interna benchmarking för tillfället där de olika regionerna arbetar för att lära
av varandra och ser till att arbeta på samma sätt i fortsättningen. Detta har Uppsalaregionen
arbetat med tidigare och det är en viktig del att se till att implementera och arbeta med i alla
regioner eftersom de nu är ett bolag.
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Elhandläggaren pratar om att de internt brukar arbeta med så kallade projektledardagar där
projektledare från de olika regionerna får åka iväg på utbildning. Det som sker under dessa
dagar är att det finns föreläsare på plats, gruppuppgifter som ska lösas och redovisas, och allt
detta leder till nya lärdomar och erfarenhetsutbyte mellan regionerna.
Ekonomichefen förklarar att det är bra att företaget har konstaterat att de arbetar på olika sätt
mellan regionerna nu när de övergått från koncern till ett enda bolag. I samband med att
Fastighetsbolaget AB har bedrivit intern benchmarking har de upplevt en viss problematik vid
jämförelser mellan de olika regionerna. Denna problematik har delvis lett till att företaget har
startat upp ett projekt som ska få de olika regionerna att arbeta på ett mer likartat sätt.
”Projekt ”Fastighetsbolaget AB” 2.0 är ett resultat av vi arbetar olika mellan regionerna och
att vi nu måste rensa rutinerna.” (Ekonomichefen, 2013-04-23)
Regioncontrollern förklarar att de internt arbetar mer och mer med benchmarking eftersom de
vill att regionerna ska arbeta på samma sätt. Kunderna som finns över hela Sverige ska ha
samma förutsättningar vilket kräver att alla regioner arbetar på samma sätt. För att kunderna
ska ha samma grundförutsättningar inom Fastighetsbolaget AB krävs det att regionerna
använder samma system.
Regioncontrollern upplever att det interna benchmarkingarbetet framför allt syns genom att
regionerna arbetar med att försöka tänka och arbeta mer likartat för att bland annat lättare
kunna jämföra nyckeltal mellan regionerna. Ett annat syfte med det interna
benchmarkingarbetet förklarar Regioncontrollern är mötet med Fastighetsbolaget AB:s
kunder. Företaget vill att kunderna ska ha samma förutsättningar i sina affärer oavsett om det
är en universitetskund i Norr- eller Syd-Stockholm. Hon fortsätter med att berätta att
marknaden kan påverka hur förutsättningarna ser ut men att tanken är att
grundförutsättningarna ändå ska vara lika. Ett likartat arbetssätt mellan regionerna tror
Regioncontrollern och Affärscontrollern 2 ger ett mer proffesionellt intryck hos kunderna
vilket de upplever är en klar fördel.
Vidare förklarar Regioncontrollern att Fastighetsbolaget AB ständigt arbetar med att utveckla
sitt gemensamma system som sträcker sig över regionerna. Ett välfungerande IT-system som
fungerar mellan regionerna är någonting som Elhandläggaren tycker företaget ska lägga stor
vikt på.
Regioncontrollern förklarar att Stockholm-regionen har tre fastighetsområden i vilka de
bedriver ett internt arbete. Arbetet innebär exempelvis att de försöker sänka kostnader genom
samordning av upphandlingar.
”Mellan fastighetsområdena i Stockholm har vi alltid arbetat väldigt mycket med intern
benchmarking, nu blir det ännu mer mellan regionerna för att skapa starkare synergier.”
(Affärscontrollern 2, 2013-05-03)
Affärscontrollern 2 förklarar att det kan vara svårt att jämföra fastighetsområdena mellan
varandra eftersom de lokaler som förvaltas skiljer sig ifrån varandra. Mellan regionerna är det
olika verksamheter eftersom det är olika sorts lokaler förklarar han. Skillnaderna på de lokaler
som förvaltas mellan fastighetsområden skapar skilda förutsättningar vilken leder till att det
blir svårare att göra jämförelser mellan dem.
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Chefen för förvaltningsstöd förklarar att de förut har missat lite på den externa
benchmarkingen mot några stora nära konkurrenter men att det är en viktig del där företaget
kan få insikt om arbetssätt. Internt förklarar Chefen för förvaltningsstöd att de samarbetar
genom exempelvis processarbete och inom förvaltningsområdet.
”Personer i en byggnad med ständiga utbyten om synpunkter i det lilla vardagliga. Det sker
utan formella möten.” (Chefen för förvaltningsstöd, 2013-04-26)
Byggchefen sitter i ett byggforum för de olika regionerna inom företaget vilket han ser som
ett sätt att ha ett utbyte mellan regionerna. Utbytet sker på en rad olika sätt. Ett sätt benämns
referensprojekt vilket de gemensamt pratat om i ungefär två år och snart ska sätta igång med.
Det innebär att företaget i sin projektprocess försöker identifiera andra projekt som har varit
nyligen eller som pågår där de tror att de kan ha ett meningsfullt utbyte som kan handla om
vad som helst. Det kan exempelvis handla om att företaget delar samma entreprenadföretag i
två olika projekt eller samma kund. Detta förklarar han hjälper till att stärka kontaktnätet
bland alla projektledare. Konkret förklarar Byggchefen att referensprojektarbetet kan handla
om att projektledarna träffas och diskuterar gemensamma frågeställningar eller att de gör
revision på varandras projekt.
Projekt- och nyckeltalsbanken är två system som vi upplever är av stor vikt i det interna
benchmarkingarbetet för Fastighetsbolaget AB, bankerna presenteras nedan.
Bygghandläggaren förklarar att byggavdelningen arbetar på uppdrag av förvaltningen. Hon
förklarar att det finns en databas där alla projekt hamnar från alla regioner i bolaget. Det är i
denna databas som projekt skapas för att kvalitetssäkra att företaget får med allt. Det finns
olika skeden som databasen är indelad i efter de projekt de arbetar med och inom varje skede
finns det ett antal olika aktiviteter. Varje aktivitet i sin tur har en rådtext och olika mallar som
ska fungera som hjälpmedel. Genom denna databas för projekt kan de olika regionernas
anställda se hur andra regioner arbetar och vilka mallar de använder vid projekt och
därigenom göra jämförelser. De olika regionerna berättar hon arbetar på olika vis eftersom de
har olika hyresgäster, olika förutsättningar och är verksamma i olika kommuner. Databasen
för projekt är ett utvecklingsarbete som ständigt uppdateras och ger nytta i form av både
inblick och överblick. Den överblick som projektbanken hjälper till att skapa förklarar hon
kan av regionerna användas till att tillsammans utveckla och hitta genvägar. Programmet
förklarar hon räknas som ett utvecklingsprojekt för en kvalitetsplan och har varit i drift i fem
år i verksamheten.
Utöver projektbanken förklarar Bygghandläggaren att Fastighetsbolaget AB även arbetar med
system- och materialvalsutredning vilket är en nyckeltalsbank över företagets material- och
systemval. Företaget tittar på olika delar i olika projekt och i banken finns olika kategorier,
bland annat bygg, VVS-installationer och arkitektur och under dessa finns det utredningar i
form av dokument. I denna nyckeltalsbank kan företaget ta del av information och
erfarenheter. Inför ett nytt projekt kan projektledare gå in i nyckeltalsbanken och leta fram
utredningar som kan vara till nytta inför ett kommande projekt. Nyckeltalsbanken utgörs av
cirka 30-40 nyckeltal som ska vara levande förklarar Affärscontrollern 1.
Denna bank är i ständig utveckling vilket innebär att Fastighetsbolaget AB fyller på med nya
intressanta nyckeltal och tar bort de som inte längre anses vara relevanta. Några nyckeltal är
dock mer långvariga än andra och Affärscontrollern 1 nämner även att banken inte får vara för
stor och omfattande utan att de viktigaste och mest användbara nyckeltalen är de som ska
finnas med. Han pratar även om transparens.
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”Det ska finnas en öppenhet i organisationen där man tillåter vem som helst inom
organisationen att kolla och jämföra olika data” (Affärscontrollern 1, 2013-04-26)
Bygghandläggaren förklarar vidare att Fastighetsbolaget AB har en teknikgrupp som består av
representanter från olika områden inom regionen där de genomför studiebesök,
referensprojekt och därigenom utbyter erfarenheter och kan dela projekt parallellt i framtiden.
I Uppsala-regionen benchmarkar byggavdelningen genom att ha kontakt med
förvaltningsområdet i projekten, det är ofta där dialogen träder fram förklarar Projektledaren.
Uppsala-regionen har ett stort utbyte med Stockholm eftersom att de har många gemensamma
projekt. De har även många övningar tillsammans samt att de träffas och diskuterar.
De har även bolagsdagarna internt, men detta tycker Projektledaren blir för stort vilket leder
till att Uppsala-regionen inte får ut lika mycket värdefulla erfarenheter som de annars får med
Stockholm. Projektledaren berättar att Fastighetsbolaget AB även har en årlig
projektledardag. Tyvärr blev den inte av under året på grund av att det blev för dyrt.
4.2.2.2 Konkurrensinriktad benchmarking

I denna del återges intervjupersonernas tankar angående Fastighetsbolaget AB:s arbete med
konkurrensinriktad benchmarking.
När benchmarking genomförs kan det som det skrivits om i studien ovan finnas orsaker till att
vissa delar är mer kostsamma och att dessa kostnader inte går att sänka även om
benchmarking har visat att andra är billigare. Det kan finnas andra parametrar som spelar in.
Ett exempel på detta inom konkurrensinriktad benchmarking som Regiondirektören tar upp är
energiförbrukningen. Fastighetsbolaget AB ansvarar för både sin egen verksamhet och de hus
som de förvaltar vilket gör att de har hög energiförbrukning till skillnad från sina
konkurrenter som endast redovisar den egna verksamhetens energiförbrukning där de låter
sina kunder i husen teckna egna abonnemang. Han menar på att företaget måste jämföra
äpplen med äpplen.
Elhandläggaren ser inga direkta konkurrenter för företaget eftersom de är så pass unika i
Sverige. Även Byggchefen och Affärscontrollern 1 är inne på samma spår. Byggchefen
berättar att det upplevs vara svårt att hitta externa benchmarkingpartners eftersom det råder
brist på relevanta sådana som arbetar på det långsiktiga vis som Fastighetsbolaget AB arbetar
på. Elhandläggaren förklarar att det däremot kan finnas andra fastighetsbolag som agerar i
samma bransch trots att de inte ses som direkta konkurrenter men som de kan utföra
benchmarking på. Ett exempel är Gavlefastigheter som de har haft kontakt med och utbytt
erfarenheter.
Driftchefen berättar att det som ovan nämnts skett benchmarking med andra fastighetsbolag
men han tycker personligen inte att det har gett så mycket. Han berättar vidare att det är svårt
att få bra jämförelsetal genom denna benchmarking eftersom de avser olika fastighetstyper,
bland annat finns det inte så många som har den mängd laborativa lokaler som
Fastighetsbolaget AB har. Han upplever att det är lättare att jämföra arbetssätt i olika frågor
med varandra än att jämföra siffror rätt av.
Det konkurrensinriktade benchmarkingarbetet upplever Ekonomichefen är svårare att
genomföra än intern benchmarking.
”Konkurrerande benchmarking är ännu svårare att få till, dels av samma skäl men också för
att man har en sämre överblick. Det kan vara svårt att veta om man jämför äpplen och äpplen
eller äpplen och päron.” (Ekonomichefen, 2013-04-23)
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Han berättar vidare att det konkurrensinriktade benchmarkingarbetet brukar innebära att
företaget tittar i den officiella redovisningen och i presentationer hos konkurrenter och jämför
de nyckeltal som finns där med det egna företaget. Ekonomichefen säger att ett
benchmarkingarbete med konkurrenter kräver att det finns ett förtroende mellan parterna och
för detta krävs etablerade kontakter och att parterna hanterar den information som utbyts på
ett korrekt sätt. Han berättar även att det finns risk för att den information som finns
tillgänglig är förskönad. Fastighetsbolaget AB är enligt Elhandläggaren relativt öppna med sin
information mot de som vill utföra benchmarking på dem.
Det som gör det externa benchmarkingarbetet svårare enligt Affärscontrollern 1 är att det inte
finns insyn som i det interna samt att de inte vet lika bra vad som jämförs. Det skulle
antagligen vara ännu högre kostnader för att vara säker på att vi jämför samma saker och inte
ens det skulle garantera att företaget kan säkerställa detta. När Affärscontrollern 1 pratar om
extern benchmarking tolkar vi det som att det kan handla om både konkurrensinriktad- och
global benchmarking.
4.2.2.3 Global benchmarking

I denna del återges intervjupersonernas tankar angående Fastighetsbolaget AB:s arbete med
global benchmarking.
När det under intervjutillfället gås in på att diskutera Fastighetsbolaget AB:s arbete med
global benchmarking förklarar Ekonomichefen att det globala benchmarkingarbetet är den
svåraste typen av de tre som vi tar upp i denna studie. Detta förklarar han beror på att
benchmarkingpartners i andra länder har i förhållande till Sverige olika förutsättningar. Han
förklarar att det för företaget är viktigt att ha etablerade kontakter för att kunna genomföra
benchmarkingarbetet på ett önskvärt sätt. Skilda förusättningar mellan länder är även
någonting som Regiondirektören talar om.
Inom intern och konkurrensinriktad benchmarking berättar Regiondirektören att de bland
annat jämför sina kostnader mot andra. Han upplever att jämförelserna blir svårare att göra
när det gäller global benchmarking eftersom detta innebär att företaget exempelvis måste ta
hänsyn till skattepolitik och valutaskillnader. Regiondirektören förklarar att det globala
benchmarkingarbetet i deras bransch vanligtvis går ut på att titta efter hur byggnader avsedda
för universitet- och högskoleverksamhet är byggda och hur de förvaltas. De tittar också efter
hur campusområden ser ut och vilken service som finns i området. Det globala
benchmarkingarbetet för Fastighetsbolaget AB hamnar geografiskt dels i skandinavien där
villkoren är likartade, men också i USA och Kanada som han beskriver i många sammanhang
har universitet som ses som föredömen i universitetsvärlden.
Fastighetsbolaget AB har en vision om att vara världsledande på kunskapsmiljöer och det är
då viktigt enligt Regiondirektören att företaget arbetar globalt för att kunna stämma av deras
position genom att se hur andra gör. Han berättar att företaget är världsledande på många av
de områden som de verkar på. Utifrån det som de har sett i samband med det globala
benchmarkingarbetet upplever han att Fastighetsbolaget AB inom många områden är
världsledande och att andra områden är på väg mot denna position. Han berättar att de
jämförelser som görs i samband med benchmarking på global nivå både utmanar och ger stöd
för deras verksamhet.
Fastighetsbolaget AB har sammantaget en marknadsandel av 63%, en högre andel bland
universiteten och en lägre bland högskolorna och därför anser Elhandläggaren att
benchmarking även bör ske globalt för att få se hur andra universitet arbetar i andra delar av
världen eftersom de redan har en insikt i hur de arbetar själva.
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Regionerna Uppsala och Stockholm brukar genomföra benchmarking globalt tillsammans och
det är även dessa regioner som byggt mest och har den största investeringsbudgeten inom
bolaget. Elhandläggaren förklarar vidare att han anser att det är viktigt att de genomför global
benchmarking eftersom det är viktigt för Sverige. Enligt honom har Fastighetsbolaget AB ett
mål att bli den ledande kunskapsnationen och då kan företaget inte bara sitta hemma i Sverige
utan måste ut och se andra ledande universitetsområden som de kan ta lärdom av.
”Om vi inte använder benchmarking riskerar vi att gå i samma hjulspår. Om vi tänker oss att
det var bättre förr så kommer vi aldrig att utveckla företaget”. (Elhandläggaren, 2013-04-18)
Elhandläggaren berättar att det i anknytning till det globala benchmarkingarbetet finns ett
programschema som brukar utformas inför de studiebesök som görs. Programmet är gjort för
att de som utför arbetet ska få ut så mycket som möjligt av resan i form av lärdomar och
erfarenhetsutbyte. Kostnader som kan kopplas till det globala benchmarkingarbetet kan vara
framtagningen av program inför resan och att få tag på en guide som ska visa dem
universitetsområdet på plats. Ytterligare en sak som gör det svårt med global benchmarking
som Elhandläggaren tar upp är om förutsättningarna och reglerna här hemma inte
överensstämmer med hur företaget vill bygga och förvalta utifrån det som de sett globalt
eftersom det kan se annorlunda ut i andra delar av världen. Dessutom är arbetet tidskrävande
vilket därmed blir en kostnad i sig berättar Elhandläggaren. Benchmarkingarbetet kan dock
enligt Elhandläggaren ge en global förståelse för hur företaget kan skapa och förvalta
universitetsrum.
Chefen för förvaltningsstöd tycker att det förekommer global benchmarking i
Fastighetsbolaget AB. Detta sker genom studiebesök till bland annat USA där det sker
erfarenhetsutbyten. Det är representater från de olika regionerna som gör dessa resor.
När Fastighetsbolaget AB väljer att göra resor i samband med benchmarkingarbetet förklarar
Ekonomichefen att valet av resmål ofta baseras genom ryktesvägen där de hört någonting
intressant om resmålet som kan bidra till den egna verksamheten.
Projektledaren berättar att de inte kan resa över hela världen utan att resornas syften måste
kopplas till verksamheten. De har studiebesök i andra länder där de även kollar på det mer
specifika som det tekniska och träffar de som utnyttjar lokalerna och dessa studiebesök har
bland annat skett i Norge och Danmark (Köpenhamn).
”Vi måste se hur de gör på andra ställen eftersom vi ska vara världsledande på det vi gör.”
(Projektledaren, 2013-04-26)
Projektledaren nämner även att Fastighetsbolaget AB tar emot företag som vill studera dem,
Gävle Kommun bland andra har besökt dem.
Affärscontrollern 1 upplever att det främst är det globala benchmarkingarbetet som är
intressant. Det kan vara givande för Fastighetsbolaget AB att kolla hur företag med
motsvarade roll gör på andra ställen i världen. Däremot tolkar vi det som att han upplever att
den viktigaste typen av benchmarking är den interna följt av globala och till sist den
konkurrensinriktade typen.

4.3 Nytta
Här presenteras den nytta som de intervjuade upplever kan uppstå i samband med
Fastighetsbolaget AB:s benchmarkingarbete som ett styrkoncept.
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Regiondirektören förklarar att det inom intern benchmarking finns en nytta i att regionerna
jämför sig med något som liknar en själv vilket sporrar till att bli bättre. Nyttan i att jämföra
sig med konkurrenter enligt Regiondirektören ligger i att inte tappa konkurrenskraft.
”Det är som att springa en tävling som idrottare, man jämför sig hur bra man är i
förhållande till konkurrenterna.” (Regiondirektören, 2013-04-23)
Nyttan som kan tänkas uppkomma genom projektledardagarna berättar Elhandläggaren är att
personerna som deltar har möjlighet att bygga nätverk där de träffar människor som jobbar
med samma saker och att de därmed kan kolla på varandra.
”Vi slipper uppfinna hjulet på nytt genom att vi sitter och snackar och snor goda idéer av
varandra. Vi kan även spara pengar eftersom vi slipper gå på minor som andra redan gjort,
vi kan varna varandra för arbetssätt som inte fungerar.” (Elhandläggaren, 2013-04-18)
Ett annat sätt att lära är att vi åker ut och kollar på byggen från olika regioner säger
Elhandläggaren. Här kan regioner som befinner sig i början på ett byggskede lära sig av dem
som ligger längre fram i arbetet.
Ekonomichefen förklarar att företaget drar nytta av benchmarking om de lyckas genomföra
det på ett önskvärt sätt men ofta kan problem uppkomma i samband med
benchmarkingarbetet. När de ska genomföra intern benchmarking kan problem ligga i att
regionerna gör saker olika, de är olika organiserade och att bokföring och arbetsuppgifter sker
på olika sätt. Det han menar med detta är att det kan vara svårt att få till det bra med
benchmarking.
Han förklarar vidare att benchmarkingarbetet kan vara till god nytta om det används på rätt
sätt. Även om företaget inte kan dra några exakta slutsatser i koppling till
benchmarkingarbetet kan de få upp ögonen för olikheter och att komma fram till ett
konstaterande om att de hanterar saker på olika vis kan vara till en hjälp, framförallt genom
intern benchmarking säger han.
Ytterligare en del som gör att Fastighetsbolaget AB upplevs som dyrare än andra
fastighetsbolag är att de satsar på mer kvalitet i det som de bygger eftersom de har en
långsiktig relation med sina kunder då de även förvaltar de lokaler de bygger. Det finns
fastighetsbolag som köper in gamla fastigheter, renoverar och moderniserar dessa för att
sedan sälja. De vill få höga intäkter och låga kostnader vilket gör att de väljer sämre kvalitet.
Detta kan inte Fastighetsbolaget AB göra eftersom verkligheten kommer ikapp dem då de
satsar långsiktigt vilket också gör att de har högre kostnader än konkurrenterna och detta är
enligt Regiondirektören viktigt att de förklarar för sina kunder när de fastställer hyra.
Universiteten har egentligen möjlighet att välja vilket fastighetsbolag som helst enligt
Elhandläggaren men han förklarar att deras fastighetsbolag arbetar långsiktigt genom att de
både bygger och förvaltar fastigheterna vilket han tror är en fördel gentemot andra
fastighetsbolag som tänker mer kortsiktigt.
Kundnöjdhet är en annan nytta som Ekonomichefen berättar om och som ”Projekt
”Fastighetsbolaget AB” 2.0” ska hjälpa till att förbättra. Eftersom de har kunder som finns
över hela Sverige ser dessa att de arbetar olika på sätt mellan regionerna vilket de som företag
måste förstå att de, kunderna, inte är dummare än att de kan värdera detta, ”varför arbetar de
olika?”. Genom detta projekt kan de nu se till att få samma rutiner hos alla regioner vilket
även leder till nöjdare kunder. Att se till att sina kunder är nöjda istället för missnöjda kan
vara värt hur mycket som helst förklarar Ekonomichefen.
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Driftchefen förklarar att han bara ser nytta med att använda benchmarking genom att företaget
breddar sin syn på alla områden och ser hur andra arbetar, de ser vad de gör bra och vad de
kan förbättra samt att de kan bygga relationer med andra likasinnade. Driftchefen förklarar
vidare att det är viktigt att de som företaget utför benchmarking med är på samma nivå och
parterna är likasinnade i någon mening eftersom att han tror att utbytet ger bäst resultat då.
Det globala benchmarkingarbetet handlar enligt Driftchefen om att göra omvärldsanalyser
vilket kan göra företaget mer konkurrenskraftigt mot andra delar av världen. Arbetet kan leda
till att företaget får värdefulla kontakter.
Projektledardagarna som de har förklarar Byggchefen ger förutsättningar för benchmarking
genom att de anställda lär känna sina kollegor.
Genom arbetet som nämnts ovan kan företaget hitta genvägar i arbetet vilket innebär att de
kan arbeta bort tidstjuvar, arbetet kan också bidra till en intressantare vardag för företagets
anställda. Detta leder till gladare medarbetare vilket blir positivt ekonomiskt sätt. En nytta
med benchmarkingarbetet berättar Bygghandläggaren är känslan av att de är med och
utvecklar någonting och för skeppet framåt.
Nyttan kan också visa sig i att saker görs i rätt tid (just in time) vilket innebär att företaget
slipper backa tillbaka i projekten och göra om. Det ger även både positiva och negativa
erfarenheter så att företaget slipper göra samma fel två gånger.
FO, utbyte av erfarenheter genom att ställa gamla byggnader mot nya. De inom företaget som
förvaltar och befinner sig ute i befintliga byggnader vet vad som fungerar bra och vad som
fungerar sämre. Dessa ska företaget utnyttja när nya byggnader byggs och låta dem vara en
del av projektet så att de nya byggnaderna hanterar problemområdena bättre.
För att få ut en nytta ur benchmarkingarbetet främst på global- och konkurrensnivå upplever
Chefen för förvaltningsstöd att det krävs en bra planering, det kan handla om att parterna
exempelvis kommer överens om vilka nyckeltal som ska jämföras. Sedan gäller det att arbeta
vidare på det som tagits tillvara under besöket. Vad gäller val av benchmarkingpartners
upplever han inte att det finns någon uttalad process för framtagningar av potentiella
benchmarkingpartners.
Inom byggavdelningen förklarar Projektledaren att de pratar med varandra vilket blir ett
utbyte av erfarenheter och bidrar till ett ökad lärande. Byggmöten och processmöten sker en
gång varje månad där byggprocesser diskuteras.
Nyttan från exempelvis studiebesök är svår att värdera eftersom det är svårt att mäta berättar
Projektledaren. Trots svårigheterna med att mäta nyttan med studiebesöken upplever han ändå
att studiebesöken är viktiga och värdefulla. Projektledaren förklarar vidare att det är lättare att
värdera i projekt där de kollar hur andra gör exempelvis med det tekniska vilket ger input för
företaget och nya lärdomar.
Nyttor med benchmarking är att företaget kan spara pengar på längre sikt genom att förändra
arbetssätt och jobba mer effektivt förklarar Affärscontrollern 1. De tar lärdom av varandra
genom att ge tips till varandra. När de utför benchmarking internt upptäcker de att de hanterar
saker olika och hur ska de hantera dem egentligen.
”Genom att bara tydligt synliggöra en jämförelse eller ett nyckeltal så kan man snabbt få
resultat” (Affärscontrollern 1, 2013-04-26)
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I samband med detta talar han om kunder och deras återkopplingstider på felanmälan. Dessa
ville företaget förbättra och genom att tydliggöra detta i ett diagram fick de resultat direkt.
Regioncontrollern upplever att en nytta med benchmarkingarbetet exempelvis kan vara en
ökad insikt i ens eget arbete. Genom att se hur andra gör kan de själv förhålla sig till deras
arbete och på så vis få en bättre koll på hur de egentligen arbetar.
Man tror att man är bra men så upptäcker man att någon annan var ännu bättre. Det gäller
alltid det här med att få input på det man gör för att kunna ifrågasätta det. Omvärlden
förändras och man kanske behöver kliva ur gamla hjulspår. Man kan få en puff genom att
man upptäcker att någon annan lyckats väldigt bra med någonting. (Regioncontrollern, 201305-03)
Driftchefen upplever vi är inne på samma spår som Regioncontrollern.
”Framgång till egen utveckling, det är ju att se hur andra gör…och sedan göra det lite bättre
själv.” (Driftchefen, 2013-04-23)

4.4 Kostnad
Här presenteras de kostnader som de intervjuade upplever kan uppstå i samband med
Fastighetsbolaget AB:s benchmarkingarbete som ett styrkoncept.
Regiondirektören nämner att det är energi i form av tid som är det som kostar vid
benchmarking. Detta upplever vi generellt sätt överensstämmer med de övriga
intervjudeltagarnas uppfattningar. Han berättar även att företaget skulle kunna sätta in
konsulter som ska sköta benchmarkingarbetet men att det då endast skulle innebära en
förflyttning av kostnader.
Elhandläggaren tänker sig att kostnader som kan uppstå i och med de projektledardagar som
de genomför exempelvis kan vara resekostnader, boendekostnader och matkostnader samt
kostnader för att hyra in föreläsare.
Ekonomichefen tycker inte att benchmarking är något som är förknippat med höga kostnader.
När vi diskuterar konceptet i allmänhet upplever Ekonomichefen att benchmarkingarbetet kan
ge hur mycket som helst i nytta men att det gäller att uttnyttja sina resurser där de behövs.
Han upplever att benchmarkingarbetet är tidskrävande vilket resulterar i att de kostnader som
uppstår i samband med arbetet främst faller på mantimmar. Utöver detta kan arbetet innebära
en och annan resa men denna kostnad tycker han är marginell i förhållande till resurser avsatta
till mantimmar.
Även Driftchefen förklarar att det är tiden som är den kostsamma resursen som företaget får
avsätta för benchmarking men att arbetet i övrigt inte är speciellt kostsamt utan det är mindre
kostnader som exempelvis resor. En annan tänkbar kostnad som kan uppstå förklarar han är
de gånger då benchmarkingarbetet har föranlätt till att Fastighetsbolaget AB valt att
omstrukturera ett arbetssätt, då kan själva omstruktureringsarbetet innebära kostnader. Efter
att Fastighetsbolaget AB tillämpat benchmarking kan de komma fram till en lösning på en
fråga. Nästa steg blir då att titta på vilka kostnader som implementeringen av den framställda
lösningen kommer att innebära.
De kostnader som uppstår i samband med benchmarking ser Byggchefen som relativt små.
Rent praktiskt kan extern benchmarking kosta som aktivitet, men han berättar att de ser
besparingspotential i användandet eftesom det kan hjälpa till att utveckla verksamheten.
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De kostnader projektledaren ser är bland annat tiden men berättar att den är relativt
odramatisk då de debiterar per projekt och inte är lika känsliga som de som debiterar per
timme. Annat som kostar är resor, förberedelser som exempelvis powerpoints. Kostnaderna
som uppstår genom benchmarking inom projekten belastar också projekten.
Projektledaren tycker att den interna benchmarkingen kostar mer än extern eftersom det blivit
en del av den vardagliga verksamheten vilket leder till att det avsätts mer tid för det. Det
globala benchmarkingarbetet innebär mestadels punktkostnader i form av resor och
förberedelser inför besök. Detta arbete varar vanligtvis i några dagar och blir därmed inte lika
resurskrävande som den interna.
Systemen som de använder för att jämföra exempelvis olika nyckeltal är en kostnad som
kopplas ihop med intern benchmarking på Fastighetsbolaget AB. Affärscontrollern 1 förklarar
att det inte ska vara svårt att jämföra utan lätt och att det då behövs system för detta. Det
räcker inte med att den högsta chefen sitter och ska kunna jämföra, utan det måste även någon
nere bland drifttekniker. Det måste finnas en tillgänglighet till jämförelser förklarar han.
Dessa system för jämförelse ger möjlighet att alla enkelt kan jämföra sig med varandra. Det
krävs bra system och dessa kostar, dels en investeringskostnad i systemet och sedan
underhållskostnader för att uppdatera systemet förklarar Affärscontrollern 1. Även
Bygghandläggaren talar om kostnader i och med det system hon förklarar ovan, databasen för
projekt. Hon förklarar att kostnader som kan associeras till detta är de kostnader som uppstår
genom att underhålla och uppdatera systemet.
Förutom systemen kan Affärscontrollern 1 se kostnader i att veta att de gör lika, det krävs att
de samspelar och stämmer av det genom träffar. Det krävs kostnader för att veta att de arbetar
lika och synkar mellan regionerna.
Regioncontrollern har svårt att associera dem kostnader som benchmarkingarbetet innebär.
Det blir snarare ett generellt tänkande på vilka saker företaget behöver arbeta med. De
kostnader som Affärscontrollern 2 och Regioncontrollern kan se är i form av egentid som
även de andra vi intervjuat upplever uppstår genom benchmarkingarbetet. Regioncontrollern
förklarar vidare att benchmarkingarbetet tar egentid från normala arbetsuppgifter för dem som
är involverade i projektet. Detta gäller generellt både intern benchmarking och extern
benchmarking.
”Eftersom kostnaden blir så diffus när det är tid man lägger ner så är det svårt att säga tycker
jag. I perioder så kan man känna att den tid som man lägger på de bolagsgemensamma
aktiviteterna gör att man kanske missar och inte riktigt alltid orkar med sina normala
arbetsuppgifter. Så det är ju en negativ konsekvens men den sker under en begränsad
period.” (Regioncontrollern, 2013-05-03)

4.5 Förhållandet mellan kostnad och nytta
Här presenteras hur de intervjuade ser på förhållandet mellan kostnader och nytta som kan
kopplas till deras benchmarkingarbete som ett styrkoncept.
Angående förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till benchmarking svarar Byggchefen
med att det är viktigt med värderingen av arbetet så att det är relevanta partners som de
bedriver benchmarkingarbetet med.
”Man skulle inte arbeta med benchmarking om kostnaderna var högre än nyttan.”
(Regiondirektören, 2013-04-23)
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”Regionen Uppsala på Fastighetsbolaget AB förvaltar 600 000 m2. Det innebär att varje
krona som vi kan kapa på nyckeltalet driftkostnader ska multipliceras med 600 000. Då
förstår man att det är en väldig multipel effekt på det här om vi kan hitta besparingar på
nyckeltal. Det är naturligtvis så att nyttan är mycket större än kostnaderna.”
(Regiondirektören, 2013-04-23)
Att nyttan överstiger kostnaden när de arbetar med benchmarking kan enligt Regiondirektören
bland annat bero på att de väljer att arbeta med nyckeltal som har stor genomslagskraft. Han
förklarar att sökandet efter besparingar på nyckeltal kan generera en enorm nytta. Att jämföra
konkurrenters inköpskostnader av suddgummi med det egna skulle kunna innebära en högre
kostnad än nytta för företaget. Han berättar att det därför är viktigt att bedriva
benchmarkingarbetet på rätt frågor.
Elhandläggaren tror inte det nödvändigtvis måste vara att företaget spar pengar på
benchmarking eller att kostnaderna understiger den nytta som uppstår. För att detta inte ska
ske och företaget ska få ut så mycket som möjligt förklarar han att det är viktigt att resan inte
blir en nöjestripp utan att det måste finnas en mening med att åka iväg och titta på andra
universitet. Han förklarar att det är viktigt att förbereda sig så långt det är möjligt, även
googla för att få mer information och känna sig förberedd på vad företaget vill undersöka
vidare och närmare på.
Ekonomichefen berättar att han aldrig varit med om att företaget har konstaterat att ett
benchmarkingarbete varit tidsödslande. Han upplever att benchmarkingarbetet alltid gett
något.
”Jag har nog aldrig varit med om att det är bortkastad tid, det har alltid varit någon nytta
med det. I andra sammanhang kan man känna att det finns saker som är bortkastad tid, men
aldrig inom benchmarking.” (Ekonomichefen, 2013-04-23)
Han nämner att även om de inte har lärt sig det som företaget har tänkt sig så har de ändå
alltid lärt sig någonting utav det.
”Även fast man inte lärt sig något så har man lärt sig något” (Ekonomichefen, 2013-04-23)
Driftchefen anser att nyttan alltid överstiger kostnaden eftersom företaget genomför det som
de anser att de kan räkna hem. Tiden är som sagt det som kostar och även om benchmarking
inte alltid leder till en konkret åtgärd berättar Driftchefen att det finns annat som kan räknas
hem genom benchmarking.
”När man genomför en förändring vill man ju kunna räkna hem det.” (Driftchefen, 2013-0423)
Han känner personligen inte någon oro över att kostnaderna skulle överstiga den nytta som
framkommer. Kostnader knutna till konferenser hålls exempelvis på en låg nivå tack vare
videoteknik. Han nämner att nyttan ibland kan vara svår att mäta eftersom det kan finnas
många faktorer som spelar in. Det kan till exempel vara svårt att mäta till hur stor del av den
ökade kundnyttan som kan kopplas till benchmarkingarbetet. Han poängterar däremot att det
finns vissa situationer där mätbarheten är god, exempelvis jämförelser i energiförbrukning
mellan regioner.

57

Byggchefen förklarar vidare att det är viktigt att företaget varje gång innan de ska genomföra
global benchmarking noga måste värdera om det är värt det. Han berättar även att global
benchmarking ställer höga krav på förberedelser inför besök. Förberedelser kan innebära att
de som ska med är påläst på det som ska studeras. Han ger MIPIM som exempel vilket är
Europas största fastighetsmässa. Detta är en viktig arena att hitta saker på om de som är med
fokuserar. Han förklarar att åker anställda från företaget dit och ställer sig i ett hörn så
kommer de inte hem med några nya lärdomar. Eftersom det finns många duktiga och
framgångsrika företag på plats finns det stora möjligheter att utveckla det egna företaget men
det gäller att personerna som åker dit är fokuserade och vet varför de är där.
Byggchefen menar att det är större krav på vad företaget är ute och tittar på när det är global
benchmarking. En intressant sak som de fått lära sig är att de fått bekräftat att det är bättre när
någon utomstående äger och förvaltar universitetsfastigheterna. När universiteten själva äger
sina fastigheter nedprioriteras oftast fastighetsskötseln eftersom de hellre lägger pengar på
forskning. Genom benchmarking har de fått bekräftat att detta är sant.
Om kostnaden överstiger nyttan eller tvärtom förklarar Bygghandläggaren beror på vad
företaget räknar med. Nyttan kan överstiga kostnaden om erfarenhetsutbytet leder till nya
former och genvägar att arbeta med. Hon upplever att det inte alltid finns en förståelse för att
företaget kan tjäna tid vid ett senare skede genom att avsätta tid nu i dag. Hon berättar även att
Fastighetsbolaget AB har olika mötesformer och verktyg för verksamheststyrningen som kan
kopplas till konceptet men att det inte ses som benchmarking i den vardagliga verksamheten.
Databasen för projekt som hon förklarat ovan är en förutsättning för att kunna säkerställa
kvalitet i projekt och därmed är det mer nytta än kostnader i denna trots att systemet kostar.
Genom att se möjligheterna och hitta nya arbetsformer och genvägar får företaget skörda
frukten vid ett senare skede och då få känna att de tjänade på det förklarar Bygghandläggaren
vidare. Hon säger att om företaget tar sig tid kan de få ut en högre nytta i förhållande till
kostnader. Hon tror att det kan vara obekvämt att avsätta tid till benchmarking eftersom
företaget inte kan mäta vad det kommer att ge.
Projektledaren förklarar att benchmarking inte får kosta hur mycket som helst men han tror att
företaget är kostnadsmedvetna när det gället detta.
”Tror att nyttan är stor, men såklart någonstans finns det ju en brytpunk, där kostnaden
överstiger nyttan. Det handlar om att jämföra rätt saker, det vill säga saker man faktiskt
direkt kan påverka” (Affärscontrollern 1, 2013-04-26)
Regioncontrollern tror att benchmarkingarbetet är ett oerhört viktigt arbete för
Fastighetsbolaget AB och att det i slutändan ger mer än vad det kostar. Affärscontrollern
påpekar att ett av deras system är användbart för deras interna benchmarkingarbete. Genom
att använda systemet upplever han att företagets anställda kan spara tid eftersom de kan ta del
av information på ett enkelt sätt. Ett annat kostnadseffektivt exempel på ett verktyg som
Fastighetsbolaget AB använder för intern benchmarking är videokonferenser. Användandet av
videokonferenser förklarar Regioncontrollern spar på resekostnader och egentid och bidrar
dessutom till mindre klimatpåverkan.
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5. Reflektion

I detta avsnitt ställs den teoretiska referensramen mot den bearbetade empirin och jämför
dessa för att slutligen kunna svara på syftet för denna studie. Avsnittet börjar med att återigen
presentera problemformuleringen till varför denna studie genomförs för att därefter
presentera syftet och de frågeställningar som denna studie ska svara upp på. Först därefter
kommer reflektionerna över det bearbetade materialet att presenteras. De presenteras i en
ordning där studien börjar att reflekera över kostnaderna som uppstår genom benchmarking
som ett styrkoncept för att därefter reflektera över nyttan som kan tänkas uppkomma genom
arbetet med styrkonceptet. Avslutningsvis presenteras reflektionen över förhållandet mellan
kostnad och nytta genom benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept. Alla fristående citat i
denna del kommer från intervjupersonerna i fallföretaget men vem som säger vad nämns inte
närmare i denna del eftersom vi vill reflektera över vad som sägs och anser därmed att vem
som säger vad inte är relevant.

Inledningsvis påminns läsaren kortfattat om det problem som studeras närmare samt hur detta
studeras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Både Yasin (2002) och Sarkis (2001) talar
om att det saknas forskning på förhållandet mellan kostnad och nytta inom
benchmarkingarbetet. Yasin (2002, s. 232) förklarar bland annat att det bör bedrivas mer
forskning på att belysa de kostnader och den nytta som kan tänkas uppstå genom
benchmarkingarbetet samt hur dessa förhåller sig varandra. Även Sarkis (2001, s. 95)
förklarar att det bör bedrivas mer forskning på detta förhållande mellan kostnad och nytta.
Utifrån detta är syftet med denna studie att skapa en grundläggande förståelse för förhållandet
mellan kostnad och nytta genom benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept. För att
uppfylla detta syfte belyser vi de kostnader som kan uppstå i och med arbetet samt reflekterar
över den nytta som kan uppstå genom användandet av styrkonceptet benchmarking. I denna
studie används ett fallföretag som exempel och gör reflektionerna görs med detta i åtanke.
Frågeställningarna att besvara i denna studie blir därmed:


Vilka direkta och indirekta kostnader kan belysas genom användandet av
benchmarking som ett styrkoncept?



Vilka direkta och indirekta nyttor kan belysas genom användandet av benchmarking
som ett styrkoncept?



Hur förhåller sig kostnad och nytta till varandra i och med arbetet med benchmarking
som ett styrkoncept?

I avsnitten nedan presenteras reflektioner kring kostnad och nytta samt reflektion kring
förhållandet mellan kostnad och nytta som kopplas till benchmarking sett som ett styrkoncept,
vars syfte är att utveckla en verksamhet i en viss riktning. Benchmarking kan användas som
ett styrsystem att exempelvis skapa konkurrensdelar vilket är något som bland annat Aaker
och McLoughlin (2010, s. 108), Kotler (2008, s. 331), Langowitz och Rao (1995, s. 55),
Anand och Kodali (2008, s. 258) talar om.
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5.1 Kostnad
Ax med flera (2009, s. 486) tar upp ett möjligt problem med benchmarking som kan relateras
till kostnader. De skriver att de resurser och kostnader som krävs för att genomföra arbetet
underskattas, att de metoder och tekniker som framkommer genom benchmarking tar lång tid
att implementera i verksamheten vilket blir både resurskrävande och kostsamt. Även Alstete
(2000, s. 201) och Mohamed (1996, s. 52) talar om att benchmarking kan vara kostsamt och
tidskrävande för företag. Mohamed (1996, s. 52) talar bland annat om att det kan vara
resurskrävande eftersom arbetet inte alltid ger företaget något värde men samtidigt både
kostar och är tidskrävande att genomföra. Det råder utifrån intervjuerna delade meningar på
fallföretaget angående kostnadsfrågan relaterat till arbetet med benchmarking. Dels talar de
intervjuade på fallföretaget om kostnaderna för de system som används inom företaget för att
bland annat kunna genomföra benchmarking mellan olika regioner. Dessa systemet kostar
dels i en investeringskostnad men även i löpande kostnader för underhåll och att de måste
anpassa sig och följa efter eventuella tillkomna infallsvinklar på hur jämförelser kan ske. De
talar även om de kostnader som kan relateras till startandet och underhållet av det system som
används inom intern benchmarking.
En intervjuperson på fallföretaget tycker inte att benchmarking är något som är förknippat
med kostnader. När vi diskuterar styrkonceptet i allmänhet upplever denne att
benchmarkingarbetet kan ge hur mycket som helst i nytta men att det gäller att utnyttja sina
resurser där de behövs. Vidare förklarar personen att benchmarkingarbetet är tidskrävande
vilket resulterar i att de kostnader som uppstår i samband med arbetet främst faller på
mantimmar. Utöver detta kan arbetet innebära en och annan resa men denna kostnad ses som
marginell i förhållande till resurser avsatta till mantimmar. Tankar kring kostnad som
uppkommer genom benchmarking skiljer sig därmed inom fallföretaget.
Anledningen till att dessa skiljer sig åt kan bland annat bero på att de tolkat frågan olika eller
att de under intervjun kommer på olika saker som kan tänkas vara förknippade med kostnader
genom benchmarkingarbetet. De kan också vara att de personligen upplever kostnaderna på
olika sätt där den ena anser att de är relevanta i förhållandet till arbetet medan den andra anser
att de kostnader som uppkommer är marginella och därför inte väljer att diskutera dem vidare.
Elmuti och Hathawal (1997, s. 238) skriver däremot att tankar om konceptets resurskrav ofta
är överdrivna men att användningen av benchmarking självklart innebär kostnader. Dessa kan
exempelvis uppstå i samband med resor och indirekta kostnader i form av arbetstid till möten
som berör planering av benchmarkingarbete. Detta är något som de flesta på fallföretaget är
överrens om när det kommer till diskussionen kring kostnader som uppstår genom arbetet
med benchmarking. Resekostnaderna anser flera på fallföretaget uppkommer men att de är
marginella när företaget ser till arbetet som helhet. Den större kostnaden som de ser är tiden
där arbetet med benchmarking ses och upplevs som resurskrävande.
Flera på fallföretaget förklarar att resor är kostnader som kan uppkomma genom arbetet med
benchmarking men att dessa upplevs som marginella i förhållande till de avsatta manstimmar
som krävs för arbetet. De talar om egentid som måste avsättas för arbetet med benchmarking.
Tiden är den kostsamma resursen vid benchmarkingarbetet men att det i övrigt inte är
speciellt kostsamt utan endast mindre kostnader såsom resor. Benchmarkingarbetet tar egentid
från normala arbetsuppgifter för dem som är involverade i projektet. Utifrån detta resonemang
ser vi den stora kostnaden som avsatt egentid för arbetet med benchmarking och att övriga
kostnader är mindre även om de existerar för fallföretaget.
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En annan kostnad som de på fallföretaget talar om är de gånger som benchmarkingarbetet
föranlett att företaget valt att omstrukturera arbetssätt där själva omstruktureringsarbetet
innebär kostnader. De förklarar vidare att om fallföretaget kommer fram till en lösning genom
benchmarkingarbetet så blir nästa steg att titta på vilka kostnader en implementering av denna
lösning kan komma att innebära, vilket vi tolkar kan variera beroende på vad som ska
implementeras.
Utifrån reflektioner kring kostnader framgår det från intervjuerna att det är avsatt arbetstid
och implementering och underhåll av system som utgör den största kostnaden kopplat till
benchmarking som ett styrkoncept. Detta styrks även av litteratur som behandlats i denna
studie.

5.2 Nytta
Aaker och McLoughlin (2010), Kotler (2008), Anand och Kodali (2008) samt Langowitz och
Rao (1995) talar de alla i studiens teoriavsnitt om att benchmarkingarbetet kan leda fram till
konkurrensfördelar. Detta kan uppnås genom att företaget lär känna sina konkurrenter genom
att se hur de arbetar och därmed bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Detta är något som
en intervjuperson på fallföretaget talar om när denne berättar om deras arbete med global
benchmarking. Arbetet innebär bland annat att fallföretaget genomför omvärldsanalyser vilket
i sin tur kan göra företaget mer konkurrenskraftigt mot andra delar av världen.
”Framgång till egen utveckling, det är ju att se hur andra gör… och sedan göra det lite bättre
själv.”
Mot bakgrund av det som skrivits i stycket ovan är vår uppfattning att detta är ytterligare ett
sätt att bli konkurrenskraftiga genom verksamhetsstyrning där företaget använder
benchmarking som ett styrkoncept. Företaget undersöker hur deras konkurrenter arbetar för
att därmed komma ikapp och därefter gör de arbetet lite bättre själv för att gå om
konkurrenterna på marknaden. Detta är det som modellen ”Xerox’s benchmarking process
steps” ska leda fram till om stegen genomförs på ett väl genomfört sätt. Utifrån denna modell
och resonemanget ovan kan detta enligt oss ske, förutsatt att företaget lyckas genomföra
benchmarkingen samt implementera det framgångsrikt i företaget.
Även en annan intervjuperson på fallföretaget berättar om konkurrenskraft och förklarar att
det inom intern benchmarking finns en nytta i att regionerna jämför sig med något som liknar
en själv vilket sporrar till att bli bättre. Nyttan i att jämföra sig med konkurrenter ligger i att
inte tappa konkurrenskraft.
”Det är som att springa en tävling som idrottare, man jämför sig hur bra man är i
förhållande till konkurrenterna”
Det kan upplevas förvånade över att det under de intervjutillfällen som gjorts inte var fler som
talade om de konkurrensfördelar som kan åstadkommas genom arbetet med benchmarking.
Eftersom det är en relativt stor del i vårt teoriavsnitt där många forskare tar upp just den delen
som en nytta. Däremot är det många som talar om att fallföretaget ska bli världsledande på
kunskapsmiljöer vilket även är deras framtidsvision. Utifrån teorin om konkurrenskraft kan
det antas att detta blir ett indirekt sätt för företaget att säga att de ska bli konkurrenskraftiga
och överträffa sina konkurrenter på marknaden.
”Vi måste se hur de gör på andra ställen eftersom vi ska vara världsledande på det vi gör.”
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I detta sammanhang talar några intervjupersoner på fallföretaget om att de resor som görs
globalt måste ha ett syfte som kopplas till verksamheten och berättar då att de måste se hur de
arbetar på andra ställen i världen för att själva kunna bli världsledande på det de gör i
verksamheten. Fallföretaget har en vision om att vara världsledande på kunskapsmiljöer och
det är då viktigt för företaget att arbeta globalt för att kunna stämma av deras position genom
att se hur andra gör. Vidare förklarar de att de har sett genom dessa globala jämförelser att de
på flera områden är världsledande och att de på andra områden är på väg att inta den
positionen. Mot bakgrund av det som skrivits ovan kring konkurrenskraft så är detta enligt vår
uppfattning ett sätt för ett företag att skapa konkurrensfördelar.
Ax med flera (2009, s. 483) talar om att den interna benchmarkingen kan leda till att
kommunikationen förbättras inom företaget och att de anställda uppmuntras till samarbete.
Genom våra intervjuer på fallföretaget ser vi indirekt denna nytta genom att de samtalar med
varandra och lär sig nya saker och utbyter erfarenheter med varandra. Eftersom en stor del,
särskilt av deras interna arbete med benchmarking, sker i form av samarbete mellan de
anställda då de bland annat gör gruppuppgifter tillsammans. En intervjuperson på fallföretaget
pratar om att de internt brukar arbeta med så kallade projektledardagar där projektledare från
de olika regionerna får åka iväg på utbildning. Det som sker under dessa dagar är att det finns
föreläsare på plats, gruppuppgifter som ska lösas och redovisas, och allt detta leder till nya
lärdomar och erfarenhetsutbyte mellan regionerna. Detta ser vi är ett sätt att förbättra
kommunikationen med varandra, genom att de blir uppmanade till att samtala och detta kan
både i teorin och i empirin ovan knytas till en nytta genom arbetet med benchmarking.
Kundnöjdhet är något som inte tas upp mer ingående i teoriavsnittet men det är en del av en
modell, EFQM, som visar att kundnöjdhet kan förbättras genom arbetet med benchmarking.
EFQM modellen presenteras av Ahmed och Rafiq (1998, s. 133) och visar att kundnöjdhet är
en nytta som kan komma att förbättras, eller försämras, till följd av hur företaget prioriterar
delar inom verksamheten. De kan lägga ner tid och resurser på att förbättra kundnöjdheten
genom exempelvis att arbeta med benchmarking och den poäng som sätts ut över denna faktor
avgör hur mycket resurser som kommer läggas ner på arbetet med detta. Det vi vill visa med
den modellen är att kundnöjdhet är en nytta som kan tänkas uppkomma genom arbetet med
benchmarking. Zairi (1998, s. 20) förklarar att benchmarkingarbetet kan bidra till en ökad
kundnöjdhet genom att ett företag reducerar sina kostnader utan att detta påverkar kvalitet och
pris. Med grund i ovanstående resonemang och som bland annat Zairi (1998) förklarar
benchmarking tolkar vi det som att kundnöjdhet blir ett resultat av att företaget kan förbättra
andra delar inom företaget till följd av arbetet med benchmarking.
Det är något som intervjupersonerna på fallföretaget förklarar blir en del av
benchmarkingarbetet, att förbättra tillfredsställelsen hos sina kunder. Kundnöjdhet är en nytta
som en intervjuperson på fallföretaget berättar om och som ett projekt internt inom företaget
ska hjälpa till att förbättra. Eftersom de har kunder som finns över hela Sverige ser dessa att
företaget arbetar olika på olika regioner, vilket företaget måste förstå, att de, kunderna, inte är
dummare än att de kan värdera detta, ”varför arbetar de olika?”. Genom detta projekt kan de
nu se till att få samma rutiner hos alla regioner vilket även leder till nöjdare kunder. Att se till
att sina kunder är nöjda istället för missnöjda kan vara värt hur mycket som helst förklarar
denne. Även en annan intervjuperson talar om hur de har arbetat för att förbättra
kundnöjdheten genom att förbättra återkopplingstiden på felanmälan. Detta har de gjort
genom att med hjälp av diagram synliggöra detta.
”Genom att bara tydligt synliggöra en jämförelse eller ett nyckeltal så kan man snabbt få
resultat”
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Ju snabbare dessa återkopplingstider kan ske desto nöjdare kunder får företaget enligt vår
uppfattning av det som berättats av intervjupersonen på fallföretaget.
Ytterligare en nytta som visas i EFQM modellen presenterad av Ahmed och Rafiq (1998, s.
133) är personaltillfredsställelse. Detta är precis som med kundnöjdheten i denna modell ett
sätt för företaget att förbättra utvalda områden genom att tilldela dem olika poäng och sedan
utvärdera om insatserna har resulterat i det poäng som satts upp från början.
Detta upplever vi att en av intervjupersonerna på fallföretaget talar om när denne förklarar att
genom arbetet med benchmarking kan företaget hitta genvägar i arbetet vilket innebär att de
kan arbeta bort tidstjuvar och att arbetet också kan bidra till en intressantare vardag för
företagets anställda. Detta leder till gladare medarbetare vilket blir positivt ekonomiskt sätt.
En nytta med benchmarkingarbetet är känslan av att de är med och utvecklar någonting och
föra skeppet framåt. Vi upplever det utifrån ovanstående resonemang som att
personaltillfredsställelsen delvis kan uppkomma genom att företaget förbättrar delar inom
verksamheten vilket i sin tur ger högre tillfredsställelse hos de anställda, detta blir ett resultat
av benchmarkingarbetet.
Ax med flera (2009, s. 482) tar upp en nytta som innebär att företaget får kunskap om ett
redan beprövat framgångskoncept vilket vi ser en nytta i att företaget själv slipper prova om
ett koncept är framgångsrikt, förutsatt att de kan teknikerna och vet att det passar det egna
företaget. Angell och Chandra (2001, s. 108) talar också om detta där deras tankar kan
överföras till ett benchmarkingarbete. De förklarar att innan processen startar måste det ske
bättre kontroller över det som ska genomföras så att företaget i efterhand slipper åtgärda
problem som kunde ha undvikits. Dessa kontroller upplever vi benchmarking kan hjälpa till
att hantera genom att se hur andra har gått tillväga i samma situation. Detta är något som
några av de intervjuade berättar för oss där de lär sig hur andra har arbetat och därmed lär hur
de bör och inte bör arbeta själva inom företaget.
”Vi slipper uppfinna hjulet på nytt genom att vi sitter och snackar och snor goda idéer av
varandra. Vi kan även spara pengar eftersom vi slipper gå på minor som andra redan gjort,
vi kan varna varandra för arbetssätt som inte fungerar.”
Förbättrade och effektivare arbetssätt är något som vi upplever att alla författare i teorikapitlet
talar om. Hela tanken med benchmarking upplever vi utifrån det som skrivits är att förbättra
företaget i något avseende. Detta är även något som de intervjuade berättar för oss.
En intervjuperson på fallföretaget talar om att nyttan också kan visa sig i att saker görs i rätt
tid (just in time) vilket innebär att företaget slipper backa tillbaka i projekten och göra om.
Det ger både positiva och negativa erfarenheter så att företaget slipper göra samma fel två
gånger. I detta sammanhang ser vi en tydlig koppling till Zairi (1998, s. 17) som talar om att
det är viktigt att lägga ner stort fokus på planerings- och analysfasen i benchmarkingarbetet.
Detta för att i framtiden minska riskerna för misstag i arbetet och därmed slippa åtgärda fel
som kunnat undvikas genom att fokusera arbetet på ovanstående två steg. Även Mohamed
(1996, s. 55) talar om att det är viktigt att undvika misstag som får resultat i att arbetet måste
åtgärdas vid ett senare tillfälle då detta både är kostsamt och tidskrävande. Mot bakgrund av
det som sagts ovan handlar benchmarking utifrån vår uppfattning både om att förbättra
företaget i någon mening och samtidigt lära utav andras misstag så att samma sak slipper
göras om återigen.

63

Dorsch och Yasin (1998) samt Elmuti och Hathawal (1997, s. 231) talar om att benchmarking
kan leda till kostnadsbesparingar och prestationsförbättringar. Delen med besparingar har vi
inte sett någon annan teori ta upp men detta är något som de vi intervjuat ser som en nytta där
de talar om olika besparingar som kan uppkomma genom benchmarkingarbetet. Det kan
handla om att hitta genvägar att arbeta på, kostnadsbesparingar med mera. Vi kan tänka oss att
de förbättringar och effektiviseringar som de flesta författare i teorin tar upp som ett resultat
av benchmarkingarbetet kan vara i form av olika besparingar inom verksamheten. Dessa
besparingar upplever vi i allra högsta grad kan ses som en nytta.
En av intervjupersonerna på fallföretaget förklarar att de väljer att arbeta med nyckeltal som
har stor genomslagskraft och att sökandet efter besparingar på nyckeltal kan generera en
enorm nytta. Ett bra exempel på hur viktigt det är med dessa besparingar kan förklaras utifrån
nedanstående citat:
”Regionen Uppsala på Fastighetsbolaget AB förvaltar 600 000 m2. Det innebär att varje
krona som vi kan kapa på nyckeltalet driftkostnader ska multipliceras med 600 000. Då
förstår man att det är en väldig multipel effekt på det här om vi kan hitta besparingar på
nyckeltal. Det är naturligtvis så att nyttan är mycket större än kostnaderna.”
Ytterligare intervjupersoner berättar om detta genom att de ser besparingspotential i
användandet eftersom det kan hjälpa till att utveckla verksamheten. De talar även om en
annan besparing i de system som används vilket ger regionerna inom företaget en överblick
som i sin tur kan utveckla och hjälpa till att hitta genvägar i verksamheten. Dessa genvägar
kan i sin tur arbeta bort tidstjuvar som finns inom företaget.
Utifrån reflektioner kring nytta framgår det att nyttor som kan kopplas till benchmarking som
ett styrkoncept varierar kraftigt. Nyttan är beroende av vad benchmarkingarbetet har i avsikt
att tillföra. De mest frekventa nyttor som framkommit i denna studie som framställs från både
empiri och teori är konkurrensfördelar och erfarenhetsutbyte.

5.3 Förhållandet mellan kostnad och nytta
Den sista delen vi tar upp i reflektionsavsnittet är att binda samman kostnad och nytta som
uppstår kopplat till arbetet med benchmarking sett som ett styrkoncept. Hur förhåller dessa sig
till varandra utifrån teori och empiri? Vi börjar med att presentera lite allmänt hur förhållandet
mellan kostnad och nytta genom benchmarkingarbetet kan tänkas se ut. Därefter kopplar
studien deras tankar kring detta förhållande utifrån den modell vi presenterade i den teoretiska
referensramen, ”Optimal benchmarking investment region”.
Intervjupersonerna på fallföretaget är mer eller mindre överrens om att nyttan överstiger
kostnaden när det gäller arbetet med benchmarking men de poängterar att det gäller att
jämföra rätt saker. Att nyttan överstiger kostnaden när de arbetar med benchmarking kan
bland annat bero på att de väljer att arbeta med nyckeltal som har stor genomslagskraft. De
förklarar att sökandet efter besparingar på nyckeltal kan generera en enorm nytta. Att jämföra
konkurrenters inköpskostnader av suddgummi med det egna skulle kunna innebära en högre
kostnad än nytta för företaget. De berättar att det därför är viktigt att bedriva
benchmarkingarbetet på rätt frågor. Denna medvetenhet om att arbeta med nyckeltal med stor
genomslagskraft framgår tydligt av citatet som nämdes ovan. Där talar en utav de intervjuade
om att det blir en multibel effekt om det kan hittas besparingar på nyckeltal som exempelvis
driftkostnader. Dessa ska multipliceras med antal kvadratmeter som de förvaltar. Summan av
resonemanget ovan är att nyttan överstiger kostnaden genom benchamrkingarbetet eftersom
den kan bli stor, i detta fall i form av besparingar.
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Vi upplever som sagt att de vi intervjuat på fallföretaget är relativt överrens om att nyttan
överstiger kostnaden genom arbetet med benchmarking. Eftersom de gör noga överväganden
om vad som bör benchmarkas ser de till att de satsar på delar som kommer att kunna få stor
genomslagskraft. Det är detta övervägande som kan tänkas bli en avgörande faktor om nyttan
överstiger kostnaden eller inte, genom att företaget satsar på rätt saker.
En annan synvinkel på detta som bland annat de på fallföretaget förklarar är att det alltid finns
något att lära av benchmarkingarbetet, även om det inte var den lärdom de från början hade
räknat med att få. Citatet nedan är tydligt och pekar på en viktig faktor till varför nyttan kan
tänkas överstiga kostnaden genom arbetet med benchmarking:
”Även fast man inte lärt sig något så har man lärt sig något”
Oavsett om resultatet med benchmarkingarbetet blev som det var tänkt eller inte finns det
alltid något att lära. Det finns lärdomar i att både misslyckas och lyckas med benchmarking
eftersom att även ett misslyckande kan ge insikter i hur företaget inte ska arbeta.
”Vi slipper uppfinna hjulet på nytt genom att vi sitter och snackar och snor goda idéer av
varandra. Vi kan även spara pengar eftersom vi slipper gå på minor som andra redan gjort,
vi kan varna varandra för arbetssätt som inte fungerar.”
En annan sak som intervjupersonerna på fallföretaget talar om är att det ibland kan vara att
företaget upptäcker att de redan arbetar på det sätt som de undersökt hos exempelvis ett annat
företag. Istället för att se detta som bortkastad tid kan det vara ett sätt för företaget att se att de
faktiskt arbetar på ett bra och effektivt sätt som det är idag. Utifrån detta resonemang upplever
vi att det alltid finns lärdomar att hämta från benchmarkingarbetet oavsett hur resultatet blir.
Dorsch och Yasin (1998, s. 107) förklarar att modellens syfte nedan är att ge organisationer
möjligheten att identifiera de benchmarkingaktiviteter som de har störst nytta av. Likväl
handlar det om att identifiera de aktiviteter i organisationen som kräver resurser men som inte
bidrar till organisationen på ett önskvärt sätt.
Investering i benchmarking
INVESTERINGSKOSTNAD/NYTTA
OPTIMAL
INVESTERINGSPUNKT

ZON 1

ZON 2

ZON 3

Operationell nytta
Figur 6, Optimal benchmarking investment region, av Dorsch och Yasin (1998, s. 106), tolkad av Anna Hanson
och Jimmy Koskinen

Dorsch och Yasin (1998, s. 107) berättar att företaget ska sträva efter att hamna i zon 2.
Zonen illustrerar den optimala investeringspunkten där nyttan med benchmarking ska
överstiga kostnaderna. För att ett företag ska kunna nå denna zon krävs det att företaget
fokuserar på de benchmarkingaktiviteter som förväntas ge störst genomslagskraft som
därigenom ger störst nytta i förhållande till kostnad.
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Det handlar om att företaget har en självkännedom om vilka aktiviteter som förväntas ge bäst
resultat och när företaget har det kan de identifiera den optimala investeringspunkten och då
befinner de sig i zon 2.
Intervjupersonerna på fallföretaget förklarar att företaget väljer att arbeta med nyckeltal som
har stor genomslagskraft vilket kan vara en bidragande anledning till att nyttan överstiger
kostnaden. De förklarar i sammanhanget att det är viktigt att bedriva benchmarkingarbetet på
rätt frågor. Tidigare har de förklarat om besparingar på att till exempel driftkostnader har stor
genomslagskraft eftersom de förvaltar så pass stora områden. Varje krona kan innebära stora
besparingar eftersom det ska multipliceras med den yta de förvaltar. Detta är ett exempel på
ett nyckeltal som har stor genomslagskraft och som fallföretaget vet kommer generera mer
nytta än kostnad genom benchmarkingarbetet.
De förklarar vidare att exempelvis jämföra konkurrenters inköpskostnader av suddgummi
med det egna skulle kunna innebära en högre kostnad än nytta för företaget. Detta är med
andra ord fel del att satsa benchmarkingarbete på inom benchmarking eftersom att det ger lite
nytta men kostar för mycket. Detta är ett exempel som vi kan koppla till modellen ovan där
denna typ av benchmarkingaktivitet skulle befinna sig i zon 3. Dorsch och Yasin (1998, s.
107) förklarar att arbetet med benchmarking i denna zon har genererat nytta för företaget men
inte på ett tillräckligt kostnadseffektivt sätt. Vi tänker oss att exemplet med suddgummin ovan
kan generera nytta genom att inköpskostnaderna minskar men att kostnaden för det nerlagda
arbetet är för stort för att det ska vara värt att arbeta med och därmed hamnar i zon 3 i den
ovan beskrivna modellen.
Mot bakgrund av det som beskrivits från teori och empiri ser vi att det finns vägar att nå för
att kunna hamna i zon 2 där den optimala investeringspunkten befinner sig. Dessa vägar
handlar om att ha en självkännedom och veta vad inom företaget som kan generera stor
genomslagskraft för verksamheten.
Utifrån reflektioner kring förhållandet mellan kostnad och nytta i samband med benchmarking
sett som ett styrkoncept kan det mot bakgrund till den insamlade teori och empiri i denna
studie göras genom följande sammanfattning. Förhållandet mellan kostnad och nytta kan
skilja beroende på om ett företag arbetar med intern, global eller konkurrensinriktad
benchmarking. En stor påverkan på förhållandet har också det arbete som bedrivs för att
planera benchmarkingarbetet. Det gäller att fokusera benchmarkingarbetet på de
verksamhetsområden som har störst nytta och störst potential till högst nytta. För att uppnå
detta krävs det att företaget noggrant planerar för hur benchmarkingarbetet ska bedrivas som
ett styrkoncept och vilka syften det ska uppfylla.
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6. Bidrag

I denna del av studien presenteras studiens bidrag till forskningen genom det som
framkommit i tidigare delar av studien. Bidraget som framkommer utifrån reflektionskapitlet
ovan med utgångspunkt i den teoretiska referensram och empiri som ligger till grund för
denna studie presenteras nedan. Detta avsnitt avser att ge ett bidrag till forskningen genom
att svara upp på det syfte som ställts med studien samt de frågeställningar som är kopplade
till detta. Därmed börjar studien med att återigen upprepa syftet och de frågeställningar som
ställts med studien för att sedan visa hur detta svaras upp för att bidra till forskningen. Efter
att syfte och frågeställningar presenterats ges en kort sammanfattning över vad som
framkommit i denna studie för att läsaren ska vara medveten om vad som kommer
presenteras. Efter att studien svarat på syftet och frågeställningarna har det utöver detta
uppkommit en del egna reflektioner som presenteras i ett eget avsnitt. Avslutningsvis
presenteras ett avsnitt med förslag till vidare forskning. Alla fristående citat i denna del
kommer från intervjupersonerna i fallföretaget men vem som säger vad nämns inte närmare i
denna del eftersom vi vill belysa vad som sägs och anser därmed att vem som säger vad inte
är relevant.

I denna studie ses benchmarking som ett styrkoncept vars syfte är att utveckla en verksamhet i
en viss riktning. Detta kan användas som ett styrsystem för att bland annat skapa
konkurrensfördelar eller förbättra en verksamhet i något avseende. Att benchmarking kan
användas för att få mer konkurrenskraft på marknaden är något som bland annat Aaker och
McLoughlin (2010, s. 108), Kotler (2008, s. 331), Langowitz och Rao (1995, s. 55), Anand
och Kodali (2008, s. 258) talar om. Benchmarking kan även användas till att hitta lösningar på
problem som finns inom en verksamhet för att därigenom kunna åstadkomma
kvalitetsförbättringar förklarar Yasin (2002, s. 220) och Ax med flera (2009, s. 485).
Syftet med studien är att skapa en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad
och nytta kopplat till arbetet med benchmarking sett som ett styrkoncept. För att uppfylla
detta syfte belyser vi de kostnader som kan uppstå i samband med arbetet. Vi reflekterar även
över den nytta som kan uppstå genom användandet av styrkonceptet.
Utifrån detta syfte ska vi därmed besvara följande frågeställningar:


Vilka direkta och indirekta kostnader kan belysas genom användandet av
benchmarking som ett styrkoncept?



Vilka direkta och indirekta nyttor kan belysas genom användandet av benchmarking
som ett styrkoncept?



Hur förhåller sig kostnad och nytta till varandra i och med arbetet med benchmarking
som ett styrkoncept?

Eftersom empiridelen i denna studie baseras på intervjutillfällen från ett fallföretag, ur en så
kallad enfallstudie, inser vi att de reflektioner och de resonemang som framkommer i denna
studie begränsas till ett företag. Således kan vi inte med bakgrund till denna studie dra några
generalla slutsatser som stämmer in på alla företag som arbetar med benchmarking.
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Det finns skillnader i sammanhang och situation samt storlek som gör att förutsättningarna
inte är detsamma i alla företag som arbetar med benchmarking vilket gör att denna studie inte
kan generaliseras. Däremot anser vi att det som framkommit i denna studie ändå bidrar till en
ökad grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till arbetet
med benchmarking sett som ett styrkoncept.
Sammanfattningsvis har denna studie visat att de kostnader som utgör en stor del av ett
benchmarkingarbete som styrkoncept berör avsatt arbetstid. Studien visar att den största
nyttan med benchmarking som ett styrkoncept bland annat uppstår genom att företaget kan
skapa sig konkurrensfördelar och kan finna delar i verksamheten som skapar
besparingspotential. Slutligen beror förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till
benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept mycket på vad företaget väljer att lägga sina
resurser. Den viktigaste faktorn som framkommer i denna studie är att företaget måste ha en
självinsikt för att därigenom ha kunskap om att arbeta med de delar inom verksamheten som
har störst genomslagskrafig nytta.

6.1 Kostnad
Med utgångspunkt från den empiri som har insamlats i denna studie framkommer det att de
kostnader som uppstår i samband med benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept hos
fallföretaget skiljer sig i fråga om resurskrav. En förhållandevis stor kostnad kan kopplas till
det system som i fallföretaget används för att bedriva intern benchmarking. De kostnader som
uppstår i koppling till detta system berör investering och underhåll. Den största kostnaden
som framkommit i studien faller på den tid som avsätts till att bedriva benchmarking. Detta är
en kostnad som även framstår som stor utifrån teoriavsnittet i denna studie. Alstete (2000, s.
201), Mohamed (1996, s. 52) och Ax med flera (2009, s. 484) talar alla om att
benchmarkingarbetet kan vara tidskrävande och därigenom en stor kostnad för det arbete som
genomförs. Mohamed (1996, s. 52) talar om att det är särskilt tidskrävande om
benchmarkingarbetet inte ger något värde för företaget.
Den vanligast framkomna kostnaden i denna studie är resurser i form av avsatt arbetstid som
kan kopplas till arbetet med benchmarking som ett styrkoncept.

6.2 Nytta
Med utgångspunkt från den empiri som har insamlats i denna studie framkommer det att den
nytta som uppstår i samband med benchmarkingarbetet som ett styrkoncept varierar av art.
Nyttan kan handla om att företaget gör kostnads- och tidsbesparingar. Den kan även uppstå i
ökad kundnöjdhet och ökad trivsel bland anställda. En annan viktig nytta är att lära av tidigare
erfarenheter, lärandet av tidigare erfarenheter kan bidra till att oönskade konsekvenser inte
upprepas. Lärandet kan även innebära att goda idéer tas tillvara.
”Vi slipper uppfinna hjulet på nytt genom att vi sitter och snackar och snor goda idéer av
varandra. Vi kan även spara pengar eftersom vi slipper gå på minor som andra redan gjort,
vi kan varna varandra för arbetssätt som inte fungerar.”
Citatet ovan kan kopplas till vad Ax med flera (2009, s. 485) beskriver om benchmarking. Att
arbetet med detta kan bidra till en ökad kunskap om framgångskoncept som redan konstaterats
och beprövats av andra. Angell och Chandra (2001, s. 108) talar också om detta där deras
tankar kan överföras till ett benchmarkingarbete. De förklarar att innan processen startar
måste det ske bättre kontroller över det som ska genomföras så att företaget i efterhand slipper
åtgärda problem som kunde ha undvikits.
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Ett samband som iakttagits under denna studie berör benchmarking och konkurrensfördelar. I
den teori som insamlats i denna studie benämns en nytta som innebär att företag, genom att se
hur andra gör och genom att ta lärdom av dessa iakttagelser, kan inta konkurrensfördelar i
samband med benchmarkingarbete. Detta är en nytta som Langowitz och Rao (1995, s. 55),
Anand och Kodali (2008, s. 258), Ax med flera (2009, s. 482), Kotler (2008, s. 331) och
Aaker och McLoughlin (2010, s. 108) talar om. Även Ahmed och Rafiq (1998) upplever vi
talar om detta i samband med att de förklarar gapet mellan det egna företaget och dess
konkurrenter. Bland annat Anand och Kodali (2008, s. 258) förklarar att benchmarking kan
användas för att skapa konkurrensfördelar genom att användas som ett styrningsverktyg.
Denna nytta har även påtalats under de intervjutillfällen som gjorts i samband med denna
studie.
”Det är som att springa en tävling som idrottare, man jämför sig hur bra man är i
förhållande till konkurrenterna.”
När företaget jämfört sig med konkurrenterna och lyckats ta sig till samma position måste de
ta sig lite längre.
”Framgång till egen utveckling, det är ju att se hur andra gör…och sedan göra det lite bättre
själv.”
Både i teorin och i empirin framgår det tydligt att benchmarking och konkurrensfördelar
hänger ihop. Det är många författare och forskare som talar om detta i teorin samt att flera
talar om detta i empirin vilket gör att vi i denna studie ser detta som en stor nytta med
benchmarking.
De vanligaste framkomna nyttorna i denna studie är dels konkurrensfördelar genom arbetet
med benchmarking som ett styrkoncept men även lärdomar och erfarenhetsutbyte både inom
och utanför det egna företaget. Dessa lärdomar kan te sig i form av att bland annat använda
sig utav redan beprövade framgångskoncept.

6.3 Förhållandet mellan kostnad och nytta
Nu kommer vi slutligen fram till de tänkta bidrag som denna studie ska ge och det är att skapa
en grundläggande förståelse för förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat till
benchmarking sett som ett styrkoncept i syfte att utveckla en verksamhet i en viss riktning.
Det empiriska material som insamlats i denna studie härrör från ett fallföretag.
”Även fast man inte lärt sig något så har man lärt sig något.”
En del av dem vi har intervjuat är överrens om att det alltid finns något att lära av
benchmarking. Med bakgrund till de svar som insamlats i samband med de intervjutillfällen
som gjorts kan det antas att benchmarking oavsett vad resultatet av arbetet blir kan bidra till
att ge insikt om situationer. Med hänsyn till de insikter som kan uppstå kan det antas att det
alltid finns en nytta med arbetet eftersom det alltid finns något att lära, däremot kan nyttan
variera i storlek.
Nyttan kopplat till det benchmarkingarbete som utförs hos fallstudieföretaget upplevs således
av dem anställda överstiga kostnaderna.
”Man skulle inte arbeta med benchmarking om kostnaderna var högre än nyttan.”
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På fallföretaget förklarar de att de arbetar med nyckeltal som har stor genomslagskraft vilket
de tror kan vara en förklaring till att nyttan överstiger kostnaden. Det är viktigt att satsa på rätt
saker med benchmarkingarbetet. De ser det som ett övervägande på vad som är viktigt för
företaget, för att chansen att resultatet i slutet kommer medföra en större nytta än kostnad.
Som tidigare nämnts i teoriavsnittet i denna studie påpekar Mohamed (1996, s. 55) att det blir
kostsamt och tidskrävande för företaget att göra om delar som inte gjorts ordentligt från första
början genom att de blir tvungna att göra om det igen för att åtgärda.
Fallföretaget utför benchmarking på bland annat nyckeltal som har stor genomslagskraft och
därmed överstiger nyttan kostnaden i deras fall. Om företaget istället fokuserar på fel saker
eller alldeles för små finns risken att kostnaderna överstiger nyttan. Det gäller med andra ord
att företaget själv vet vad som är värt att arbeta med och vad som bara blir slöseri med
resurser vilket kräver en självkännedom av företaget om deras verksamhet. Denna insikt anser
vi att fallföretaget har genom att de gör noga överväganden i vad som anses vara nödvändigt
att genomföra benchmarking på och vad som kan få stor genomslagskraft.
Sarkis (2001, s. 94-95) nämner att många forskare påstår att fokus på finansiella mätetal
hämmar konceptets potential. Vidare beskriver han att dessa forskare talar om att mätetal
istället bör knytas till organisationens strategi och det rådande branschklimatet vilket inte
alltid berör finansiella frågor. Med utgångspunkt av det som de på fallföretaget talar om
angående genomslagskraftiga nyckeltal kan det i företaget upplevas finnas ett fokus på att
bedriva benchmarking på finansiella nyckeltal med utgångspunkt i det exempel som de lyfter
fram. Det exempel som de talar om kan utifrån vad Sarkis (2001, s. 94-95) nämner tolkas vara
knutet till fallföretagets strategi och dess rådande branschklimat. Huruvida mätetalen räknas
som finansiella eller inte kan utifrån vad som framkommit under intervjutillfällena upplevas
ha en mindre betydelse. Relationen mellan kostnad och nytta i samband med benchmarking
upplever vi med utgångspunkt från den teori och empiri som insamlats i denna studie istället
bero på hur pass genomslagskraftiga mätetalen är. Avgörandet av mätetalens
genomslagskraftighet kan kopplas till företagets strategier och det branschklimat som råder.
För att öka den grundläggande förståelsen för förhållandet mellan kostnad och nytta kopplat
till benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept visar denna studie att företaget måste ha en
självinsikt kring verksamheten. Förutsatt att detta finns kan de anställda ha kunskap om vilka
delar inom företaget som kan ge störst genomslagskraft så att nyttan överstiger kostnaden.
Exempelvis kan det handla om att företagets anställda fokuserar på rätt nyckeltal vilket
framkommer i det studerade materialet från fallföretaget i denna studie.

6.4 Egna reflektioner
I denna studie har vi kommit fram till följande steg som vi anser är viktiga att ta hänsyn till
vid benchmarkingarbetet sett som ett styrkoncept för att nyttan ska överstiga kostnaden
koppat till detta styrkoncept. Dessa steg är framtagna mot bakgrund av det som diskuterats
utifrån teori och empiri i denna studie. Vi är medvetna om att dessa steg inte kan generaliseras
och att de ligger utanför vår avgränsning i studien för vad vi studerar. Dock vill vi presentera
dessa steg i denna studie då vi sett att dessa kan urskiljas mot bakgrund av vår reflektion av
förhållandet mellan kostnad och nytta genom benchmarkingarbetet.
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1. Företaget måste ha en självkännedom om verksamheten.
2. Företaget måste göra noggranna överväganden av vad som kan förbättras inom
verksamheten och reflektera kring hur stor genomslagskraft dessa förändringar kan tänkas ha.
3. Företaget måste genomföra de genomslagskraftiga förändringarna till lägsta möjliga
kostnad genom att jämföra alternativa sätt att gå tillväga.
Om företag lyckas genomföra benchmarking sett som ett styrkoncept på ett framgångsrikt sätt
utifrån hänsyn till ovan nämnda steg som är framtagna med bakgrund mot reflektionskapitlet
med teori och empiri, kan de enligt vår uppfattning uppnå zon 2, den optimala
investeringspunkten, i den modell som Dorsch och Yasin (1998, s. 106) illustrerar i avsnitten
teori och reflektion ovan där nyttan överstiger kostnaden genom benchmarkingarbetet.

6.5 Förslag till vidare forskning
I den inledande processen av denna studie fanns en medvetenhet mot bakgrund av tidigare
forskning att det finns svårigheter med att mäta förhållandet mellan kostnad och nytta i
kopplat till benchmarking som ett styrkoncept. Detta är något som kan bekräftas genom denna
studie.
För att stärka trovärdigheten i en studie av detta slag kan ett förslag till vidare forskning vara
att använda en annan metod än den som använts i denna studie eftersom en enfallsstudie
medför en del nackdelar. En enfallsstudie som denna ger inget att jämföra med vilket det
skulle om det vore en flerfallsstudie. Förslagsvis kan en flerfallstudie genomföras där det
reflekteras kring om förhållandet mellan kostnad och nytta i samband med benchmarking.
Detta ger möjlighet att reflektera över möjliga skillnader mellan dessa företag vilket skulle ge
en mer trovärdig studie.
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Bilaga 1 – Förberedande information till intervjupersoner
Informationsunderlag till intervjupersoner på Fastighetsbolaget AB
Datum:

Enligt överrenskommelse per mejl

Plats:

Fastighetsbolaget AB Region Uppsala, företagskontoret
Fastighetsbolaget AB Region Stockholm, företagskontoret
Högskolan i Gävle

Avsatt tid:

1 timme per intervjuperson

Ämne:

Verksamhetsstyrning: Benchmarking som styrkoncept där vi studerar
de kostnader och den nytta som uppstår genom användningen. Detta
studeras inom intern benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking
och global benchmarking.

Nyckelord:

Intern benchmarking, Konkurrensinriktad benchmarking, Global
benchmarking, Styrkoncept, Kostnad, Nytta

Det vi kommer be er är att beskriva hur ni ser på benchmarking som ett styrkoncept samt de
kostnader och den nytta som ni associerar med detta. De typer av benchmarking vi kommer
studera närmare är intern benchmarking, konkurrensinriktad benchmarking, global
benchmarking och det är inom dessa vi vill att ni ska reflektera över vilka kostnader och
vilken nytta som kan tänkas uppkomma.
Om ni har några dokument som ni vill dela med er av och som kan vara till nytta för vår
studie får ni gärna medta dessa vid intervjutillfället.
Intern benchmarking – Jämför företaget med dess interna delar där exempelvis olika
avdelningar, enheter och kontor jämför sig med varandra i syfte att lära av varandra och de
som preseterar bättre. Det som jämförs är olika arbetsmoment som exempelvis administration
och försäljning.
Konkurrensinriktad benchmarking – Jämför det egna företaget med företag inom samma
bransch, företagets konkurrenter. Här studerar företaget hur andra företag presterar i olika
avseenden och försöker omsätta deras metoder och tekniker till det egna i syfte att förbättra
den egna verksamheten. Eftersom dessa företag konkurrerar om samma kunder är det bra att
undersöka framgångsrika företag inom den egna branschen. Vissa företag skapar här en
benchmarkingrelation med varandra där de kan utbyta information med varandra och
samarbeta vilket leder till att flera företag utvecklas.
Global benchmarking – Jämför det egna företaget med företag världen över. Alla metoder
och tekniker från alla företag, inom samma bransch eller i andra branscher kan studeras. Detta
ger stora möjligheter att finna bäst i klassen företag över hela världen att studera eller
samarbeta med.

Vid funderingar är ni välkomna att kontakta oss via mejl: Mejladress
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Bilaga 2 – Intervjufrågor

INFORMATION

DATUM: ......................................................................................
KVINNA
NAMN:

MAN
......................................................................................

REGION: ......................................................................................
TITEL: .........................................................................................
ARBETSUPPGIFTER: ....................................................................
ANTAL ÅR I FÖRETAGET: .............................................................
SPELA IN: ....................................................................................
ANVÄNDA TITEL OCH NAMN I STUDIEN: ...................................
ANVÄNDA FÖRETAGSNAMN I STUDIEN: ...................................

HUVUDFRÅGA

STÖDORD

BESKRIV BENCHMARKING SOM ETT STYRKONCEPT OCH DE
KOSTNADER OCH DEN NYTTA SOM DU ANSER UPPSTÅR I
SAMBAND MED ANVÄNDANDET.




Hur arbetar ni med intern benchmarking?
Kostnader och nytta inom detta?




Hur arbetar ni med konkurrensinriktad benchmarking?
Kostnader och nytta inom detta?




Hur arbetar ni med global benchmarking?
Kostnader och nytta inom detta?





Verktyg/tekniker/modeller
Mätning av utfall
Uppföljning

76

