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Abstrakt 
Benchmarking är en etablerad arbetsmetod som ofta används i syfte att kvalitetsutveckla 
organisationen. Dock misslyckas närmare 70 % av organisationerna med benchmarking pga. 
avsaknad av planering och strukturering av benchmarkingarbetet. En av dem som har 
beslutat att genomföra benchmarking är underhållssektionerna inom pappers- och 
massaindustrin. Syftet denna studie är därför att bidra med kunskap om hur 
underhållssektioner inom pappers- och massaindustri medvetet strukturerar och planerar att 
använda benchmarking som drivkraft i underhållssektionernas kvalitetsutveckling. 
 
Studien är en hermeneutisk fallstudie. Med hjälp av datainsamlingsmetoderna 
telefonintervjuer och dokumentanalyser har data samlats in för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Studiens resultat visar att det råder avsaknad i både planering och strukturering av 
benchmarkingarbetet, och även brist i ledningens engagemang för underhållsverksamheters 
kvalitetsutveckling. Utifrån resultatet har diskussioner och reflektioner framförts om hur 
fallorganisationen kan öka sina förutsättningar för att använda benchmarking som drivkraft 
i underhållsorganisationernas kvalitetsutveckling, där kommittéarbetet och nätverket spelar 
utgör ett viktigt stöd i benchmarkingarbetet.  
 
 
Sökord: Benchmarking, kvalitetsutveckling, PDSA-cykeln, Xerox-modell, industriunderhåll 
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Abstract 
Benchmarking is an established method of working which is often used in order to develop 
the quality of the organization. However, almost 70% of the organizations with 
benchmarking fail due to the lack of planning and structuring of the benchmarking exercise. 
Maintenance sections in the paper and pulp industry are one of those who have decided to 
conduct benchmarking. Therefore, the purpose of this study is to gain knowledge of how the 
maintenance sections in the paper and pulp industry deliberately structure and plan to use 
benchmarking as a driving force for quality development in the maintenance sections. 
 
The study is a hermeneutic case study. Telephone interviews and document analysis have 
been used as data acquisition methods. 
 
The results show that there is a lack of both planning and structuring in the benchmarking 
process, and lack of management commitment for quality improvements within industrial 
maintenance. Based on the results of the study, discussions and reflections have been made 
The discussions and reflections are about how the case organization can increase its 
prospects for the use of benchmarking as a driving force in quality improvement of the 
maintenance sections, where the committee work plays an essential support in the 
benchmarking process. 
 
Key words: Benchmarking, TQM, PDCA, Xerox-model, industrial maintenance 
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Introduktion 
Benchmarking är en etablerad arbetsmetod som ofta används vid förbättringsprogram. Med 
hjälp av benchmarking får verksamheter större förståelse om hur organisationens 
prestationer förhåller sig till andra organisationer på marknaden (Sörqvist, 2004). Asrofah, 
Zailani och Fernando (2010) menar att jämförelser av prestationsmått mellan sin egen 
organisation och högpresterande verksamheter har gjort att benchmarking har blivit en 
drivkraft för organisationens kvalitetsutveckling, vilket i sin tur har bidragit till att många 
industrier har växt in sig på konkurrerande marknader. 
 
Även om det finns argument för att arbeta med benchmarking, finns det fallgropar med 
arbetssättet som behöver beaktas. Statistik visar att ungefär 70 % av alla försök att förbättra 
sina processer misslyckas, pga. brist på prioritering, oengagerat ledarskap, otålighet och 
bristande planering (Cook, 1995). Andersen och Petersen (1997) menar att ett vanligt 
problem vid benchmarking, är att verksamheter underskattar styrkan med att planera 
analys- och förbättringsarbetet. Bristfällig planering och avsaknad av arbetsmetoder, medför 
att majoriteten av verksamheterna tappar motivationen vid genomförande, eftersom det kan 
upplevas väldigt komplext. Andersen et al. (1997) fortsätter att argumentera att denna 
avsaknad av planering oftast beror på arrogans och en attityd att organisationerna är 
fullärda och inte är behov av systematik eller planering av förbättringsarbete. Samtliga 
nämnda fallgropar med förbättringsarbete och benchmarking leder till slut till att 
huvudsyftet dvs. att förbättra och kvalitetsutveckla verksamhetens processer inte uppfylls 
(Camp, 1993). 
 
Hur verksamheten ska förbättras och bli mer konkurrenskraftig är frågor som har uppstått 
inom svensk massa- och pappersindustrin de senaste åren. Ökad miljömedvetenhet, 
globaliserad marknad och ökad användning av teknologi har medfört till att pappers- och 
massaindustrierna i Sverige har mött stora utmaningar (Almström & Kinnander, 2006). På 
grund av hård konkurrens startades 2011 den industrigemensamma kommittén SSG 
Driftsäkerhet och Effektivitet, där deras mest prioriterade arbetsuppgifter var att påbörja 
benchmarking av underhållsnyckeltal (SSG, 2014). 
 
Orsaken till att det efterfrågades förbättringsmetoder inom industriunderhåll, var att 
underhållverksamheten oftast har relativt stor påverkan på industrins kostnader och 
produktion (SSG, 2014). Komonen (2002) hävdar att snittkostnaderna för industriunderhåll 
är 5,5 % av företagets omsättning, men kan variera mellan 0,5 % till 25 % påverkan, beroende 
på komplexiteten. Studier visar även att det finns ett signifikant samband mellan 
industriunderhåll och organisationen lönsamhet (Kans, 2008).  

Problemdiskussion 
Utifrån nämnda fallgropar vid benchmarkingarbete, vore det intressant att studera hur de 
operativa underhållsorganisationerna planerar och strukturerar benchmarkingprocessen för 
att uppfylla målet med benchmarkingen, dvs. att kvalitetsutveckla underhållsprocessen. 
Eftersom planering och strukturering av arbetet är en stor förutsättning för att lyckas, är en 
vidare fundering att se vilka förutsättningar och indikatorer som eventuellt saknas för 
använda benchmarking som drivkraft i underhållprocessens kvalitetsutveckling (Andersen 
et al., 1997; Elmutti et al, 1997; Sörqvist, 2004).   
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Syfte 
Syftet med examensarbetet är att bidra med kunskap om hur underhållsverksamheter inom 
pappers- och massaindustrin medvetet har strukturerat och planerat att använda 
benchmarking som drivkraft i underhållsverksamheters kvalitetsutveckling.  

Frågeställningar 
För att uppfylla syftet med studien används nedanstående frågeställningar som stöd: 
 

• Hur har organisationerna strukturerat sig för att öka förutsättningarna att lyckas med 
benchmarking av underhållsverksamheterna ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv?  

• Hur har organisationerna planerat att analysera benchmarkingsresultat för att hitta 
förbättringspotential i underhållsverksamheterna?  

• Hur har organisationerna planerat att använda benchmarking för att 
kvalitetsutveckla underhållsverksamheterna? 

• Utifrån organisationernas förutsättningar och planering av benchmarkingarbetet, 
vilka indikatorer saknas för att de kommer använda benchmarking som drivkraft i 
underhållsverksamheternas kvalitetsutveckling? 

Avgränsning 
Studien kommer endast att beröra konkurrensinriktad benchmarking då denna typ av 
benchmarking används i fallorganisationen. I studien kommer inte externa slutkundens 
upplevelser av kvalitet vara i beaktande pga. begränsningar i studiens förväntade omfång.  
 



    

9 
 

Begreppsdefinitioner  
Under detta avsnitt definieras begrepp som används i studien. Syftet med definitionerna är att öka 
läsarens förståelse vilken innebörd begreppen har i denna uppsats. 
 
Begrepp Beskrivning 
SSG Benchmark Är systemlösningen och plattformen för att rapportera och ta del 

av de andra benchmarkingpartners utfall gällande förutbestämda 
nyckeltal. 
 

Fallorganisation Fallorganisation i denna studie är de organisationer som är 
anslutna till ”fallet” SSG Benchmark.  
 

SSG 2001 Framtagen SSG standard för underhållseffektivitet, terminologi 
och nyckeltal. SSG 2001 är utgångspunkten vid framtagning av 
SSG Benchmark. 
 

SS-EN 15341: 2007 Europeisk standard för underhållsteknik och 
nyckelprestationsindikatorer. SS-EN 15341: 2007 är 
utgångspunkten vid framtagning av SSG Benchmark. 
 

Underhållsorganisation Tillhandahåller resurser, service och ledning som behövs för att 
utföra underhåll av produktionsutrustning t.ex. personal, 
testutrustning, verkstäder, reservdelar, dokumentation och 
verktyg. 
 

Förebyggande 
underhåll 

Underhåll som genomförs enligt förutbestämda intervaller eller 
kriterier i avsikt att minska sannolikheten för fel eller degradering 
av en enhetsfunktion.  
 

Driftorganisation Bevakar och driver produktionsenheter. Driftorganisation 
tillsammans med underhållsorganisation upprätthåller en 
anläggnings produktionsresultat. 
 

Nyckeltal Relations- eller jämförelsetal som ger mått på organisationens 
situation och prestation. 
 

KPI Key Performance Indicator, engelska benämningen för nyckeltal.  
 

Arbetsorder Styrande dokument om vilket arbete som ska utföras, när det ska 
genomföras, var arbetet ska genomföras och vilka som är 
ansvariga parter. 
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Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras teorierna som använts som stöd för att få ökad kunskap om 
kvalitetsutveckling, benchmarkingarbete och förbättringsarbete. Teorierna har även använts som stöd 
för att konstruera studiens metoddesign och tolka studiens empiri. 
__________________________________________________________________________________ 

Offensiv kvalitetsutveckling 
Det blir allt vanligare att organisationer belyser vikten av att arbete med offensiv 
kvalitetsutveckling, pga. hård konkurrensklimat.  Bergman och Klefsjö (2007) beskriver 
offensiv kvalitetsutveckling som att: ”man ständigt strävar efter att uppfylla och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på organisationens processer” 
(Bergman & Klefsjö, 2007, p. 34).  
 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att för att arbetet med kvalitetsfrågor ska motiveras och 
uppmärksammas, är det viktigt att rikta uppmärksamheten på kostnader som är 
förknippade med kvalitetsbristkostnader i organisationen. Kvalitetsbristkostnader utgör 
idag en stor kostnad i företag och är oftast större än vad de själva tror. Det är inte ovanligt att 
de ligger på nivåer omkring 10- 30 % av omsättningen. Bristande kvalitet, hög accepterad 
störningsnivå, stora buffertlager och förlorade marknadsandelar utgör även andra 
kostnader, kostnader som sällan redovisas. Ledning måste därför aktivt arbeta med att 
framhäva vilka kostnader som ska förknippas med en bristande kvalitet, för att driva igång 
ett kvalitetsarbete (Asrofah et al., 2010). 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007) måste de fem grundläggande värderingarna i 
hörnstenmodellen genomsyras i organisationen för ett framgångsrikt 
kvalitetutvecklingsarbete. Värderingarna i hörnstensmodellen är; basera beslut på fakta, 
skapa förutsättningar för delaktighet, arbeta med ständiga förbättringar, arbete med 
processer och sätt kunden i fokus. Grunden för hörnstensmodellen är att det finns ett 
engagerat ledarskap för kvalitetsarbete (ibid.). Dessa värderingar är även viktiga för att 
lyckas med benchmarking utifrån ett kvalitetsperspektiv. Samtliga hörnstenar i 
hörnstensmodellen redovisas i nästkommande avsnitt, med relevans till förutsättningar att 
lyckas med benchmarking (Andersen et al., 1997; Camp, 1993; Cook, 1995; Elmutti et al, 
1997).  
 

 
Figur 1. Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 39) 
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Engagerat ledarskap  
En förutsättning för ett lyckat kvalitetsarbete är att ledningen aktivt deltar i kvalitetsarbetet 
och ständigt kommunicerar ut sin syn på kvalitetsfrågor. Detta för att skapa engagemang 
och förståelse för kvalitetsarbete hos medarbetarna i organisationen (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
 
En av de största förutsättningar för framgångsrikt benchmarkingarbete är att högsta 
ledningen är engagerad i projektet (Asrofah et al, 2010; Camp, 1993; Cook, 1995). Om inte 
idén om nytt arbetssätt är väl förankrat med ledningen är förutsättningarna undermåliga att 
arbetet blir lyckat, eftersom det då finns risk för att arbetet endast blir ett teoretiskt arbete 
som inte förankras i verksamheten. Det är även centralt att ledningen ständigt följer upp 
arbetet och coachar medarbetarna vid motgångar (Talib, Rahman, & Qureshi, 2011). 
 
Kunden i centrum  
I kvalitetsarbeten ska kund ha störst fokus. Kvalitet måste alltid utvärderas av kunderna och 
ställas i relation till deras behov och förväntningar Organisationer har oftast interna och 
externa kunder. Vanligtvis inom industrin är produktionen den interna kunden (Komonen, 
2002). Elmuti et al., (1997) menar att benchmarking kan bidra till att slutkundens behov 
tillgogoses bättre, genom att enskilda individer i verksamheten får bättre helhetssyn för både 
sin egen verksamhet och andra verksamheter (Asrofah et al., 2010; Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet  
Denna hörnsten syftar till att organisationen ska skapa möjligheter för alla medarbetare att få 
påverka beslut och delta i förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007). I förbättringsarbete 
och benchmarking krävs det att medarbetarna själva är delaktiga i utformningen av 
arbetsmetoderna och förstår deras roller och ser gemensamma målet med förbättringen 
(Talib et al., 2011). Genom att genomföra benchmarking främjas lärandeprocesserna i 
företaget och motiverar medarbetare och ledning till anta nya arbetssätt och kontinuerligt 
förbättras (Andersen et al., 1997; Camp, 1993).  
 
Basera beslut på fakta 
För ett lyckat kvalitetsarbete är det viktigt att basera beslut och analyser på väl underbyggd 
fakta. Att basera beslut på fakta innebär att verksamheten aktivt söker lämplig information, 
som sedan sammanställs, analyseras och slutligen dras slutsatser utifrån underlaget (Asrofah 
et al., 2010). Lee, Thomas & Tucker (2005) menar att mätning är en av de första stegen till 
förbättring. Tidigare har det varit vanligt att verksamheter har mätt väldigt mycket, men 
sällan använt resultatet för att dra väsentliga slutsatser. Många verksamheter gör mätningar 
för att värdera de enstaka enheterna och inte för att värdera helheten och förbättra 
processerna (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Benchmarking är ett verktyg för att arbeta faktabaserat, genom att det etablerar 
referenspunkter för prestationsmått av de kritiska verksamhetsprocesserna. Förutom detta 
medför benchmarking eliminering av hemmablindhet och motiverar medarbetare och 
ledning till att sätta konkreta och mätbara mål, för att synliggöra förbättringsåtgärder 
(Andersen et al., 1997).  
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Arbeta med processer  
En förutsättning för lyckat kvalitetsarbete är att jobba processorienterat. Målet med att jobba 
processorienterat är att tillfredsställa processens kund och samtidigt använda så lite resurser 
som möjligt. Processen stöds av människor och deras relationer och hjälpmedel. Verktyg och 
modeller från statistiska ämnesområdet kan användas för att förbättra processen. Det 
statistiska synsättet innebär att betrakta varje enskild observation som information om hur 
väl processen fungerar (Bergman & Klefsjö, 2007). Benchmarking främsta styrkor och 
huvudargument är att mäta hur väl organisatoriska processer står sig i relation med andra 
processer (Teuteberg, Kluth, Ahlemann, & Smolnik, 2013). 
 
Arbeta med ständiga förbättringar 
Kundkraven ökar ständigt och nya tekniska innovationer utvecklas samtidigt som 
konkurrensen intensifieras. På grund av detta måste kvaliteten på organisationens produkter 
och verksamhet ständigt förbättras (Bergman & Klefsjö, 2007).  
 
Studier visar att benchmarking som verktyg är ett bra hjälpmedel för ledningen att ständigt 
förbättra verksamheten. Benchmarking hjälper organisationen att förstå och utveckla en 
kritisk hållning till sina egna förbättringsprocesser och hitta källor till förbättringar (Asrofah 
et al., 2010; Andersen et al., 1997). Benchmarking är ett förbättringsverktyg som måste ses i 
samband med företagets strategier och koordineras med övriga kvalitets- och 
förbättringsarbeten i företaget. Det krävs därför att företagen har en viss mognad när det 
gäller kvalitetsarbete innan de påbörjar en benchmarking, och ska se benchmarking  som ett 
komplement till redan befintliga förbättringsverktyg (Andersen et al., 1997; Talib et al., 2011). 
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Benchmarking 
Benchmarking är en process där verksamheter identifierar, förstår, jämför sina processer. 
Benchmarking hjälper således organisationer att fokusera på omvärlden och förbättra 
effektiviteten i organisationens processer, samt identifiera best practice för affärsmässig 
framgång och kvalitets utveckling. Villkoret för att driva kvalitetsutveckling via 
benchmarking, är att benchmarkingarbetet är strukturerat (Lee et al., 2005; Moriarty & 
Smallman, 2009).  
 
Xerox niostegsmodell är ett vedertaget sätt att strukturera benchmarkingarbetet. Xerox 
niostegsmodell och PDSA-cykeln liknar varandra i många avseende. PDSA-cykeln är en 
cyklisk och systematik förbättringsmodell, där PDSA står för Plan, Do, Study, Act vilket på 
svenska kan översättas till Planera, Genomföra, Studera, Lär (Sörqvist, 2004; Moriarty & 
Smallman, 2009). 
 
Nedan visualiseras PDSA-cykeln integrerat med Xerox nio stegsmodell, i denna uppsats 
kallas denna modell för PDSA/Xerox-cykeln. I nästa avsnitt redovisas hur organisationer 
lyckas med benchmarking utifrån PDSA/Xerox-cykeln och ur ett 
kvalitetsutvecklingsperspektiv (Sörqvist, 2004).  
 

 
 
Figur 2. PDSA/Xerox-cykeln 
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Planera 
I denna fas väljer arbetsgruppen ut en process som ska förbättras. Gruppen dokumenterar 
sedan processen, oftast genom att sätta upp mål med förbättringen samt hur de ska uppnås 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Steg 1 – Identifiera och definiera process 
I detta steg identifieras organisationens processer, för att sedan avgränsa till en viss process 
som verksamheten vill göra benchmarking på (Cook, 1995). Sörqvist (2004) menar att det är 
betydelsefullt att jämföra de processer eller faktorer som har störst förbättringspotential och 
som har stor inverkan på verksamhetens resultat och framgång.  
 
Steg 2 – Identifiera en lämplig benchmarkingpartner 
I detta steg läggs det stort fokus på att identifiera en lämplig benchmarkingpartner. En 
rekommendation är att identifiera problematiken med sin egen process, och senare hitta 
benchmarkingpartner som är framgångsrik inom området som verksamheten är bristfällig 
inom (Sörqvist, 2004). 
 
Andersen et al. (1997) menar att det är även viktigt att ta ställning vid identifiering av 
benchmarkingpartner hur villig organisationen är att utbyta information, då vilja att utbyta 
information är en förutsättning för ett framgångsrikt benchmarkingarbete. 
Fallorganisationen använder konkurrentbenchmarking. Risken med 
konkurrentbenchmarking är att den blir ytlig och alltför nyckeltalsfokuserad på grund av 
problem med informationsdelning, och de legala begränsningar man måste ta hänsyn till 
(Cook, 1995; Karlöf, 1997).  
 
Steg 3 – Organisera och planera benchmarkingprojektet  
Andersen et al. (1997) menar att grundliga förberedelser innan genomförandefasen är av 
ovärderlig betydelse för ett lyckat partnerskap och benchmarkingprocess. I detta steg ska en 
projektgrupp tillsättas för att sätta upp mål och skapa aktivitetsplan. Sörqvist (2004) menar 
att det är av stor betydelse att projektgruppen har mycket kompetens om både 
benchmarking och den process som ska benchmarkas. Det är centralt att verksamheten 
bestämmer vad de vill få ut av benchmarking, däremot är detta något som ledningen 
fastställer strax efter mätningen (Hanman, 1997).  
 
Det är viktigt vid utarbetning av aktivitetsplan och mål, att benchmarkingmålen 
harmoniserar med övriga verksamhetens mål, annars kan intern konflikt uppstå (Bergman & 
Klefsjö, 2007). Det är viktigt att projektgruppen eller ledningsgrupp utser övergripande 
ansvarig, för att ha fortlöpande process och uppföljning. Camp (1993) rekommenderar att 
ägarskapet finns i ledningsgruppen för att få mandat och erkännande.  
 
Steg 4 – Processkartläggning och nulägesanalys 
För en rättvisande jämförelse måste processen noga dokumenteras och kartläggas. Ju mer 
organisationen vet om processen och dess brister, beslutsvägar och framgångsfaktorer desto 
mer kan man få ut av ett benchmarkingarbete. I de fall benchmarking sker nära och 
tillsammans med partnerorganisationen förekommer det ibland att man genomför 
likvärdiga kartläggningar av båda verksamheternas processer för att få bästa möjliga utfall 
av jämförelsen (Karlöf, 1997; Sörqvist, 2004). 
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Steg 5 – identifiera mått och mätetal 
I detta steg menar Sörqvist (2004) att organisationen måste identifiera kvantitativa och 
objektiva mätetal för processen. Det är av betydelse att verksamheterna har förståelse för att 
mätning är grundläggande för ett lyckat förbättringsarbete, men samtidigt vara medveten 
om att mätning inte nödvändigtvis behöver bidra till förbättringar (Park, Thomas & Tucker, 
2005).  Därför är det vid identifiering av mätetal viktigt att mätetalen i benchmarking är 
relevanta för att förbättra processen och för att uppnå förväntat resultat med 
benchmarkingarbetet (Sörqvist, 2004). Detta kan vara lättare i teorin än i praktiken, då 
Andersen et al. (1997) menar att en vanlig fallgrop med definiering av nyckeltal är att 
organisationer identifierar mätetal som är enkla att mäta, snarare än att hitta mått som är 
väsentliga. En annan fallgrop i detta steg är att verksamheter inte säkerställer en tydlig 
definition av nyckeltalen och måtten, vilket kan leda till begreppsförvirring och att 
verksamheter mäter olika saker (Elmutti et al, 1997; Lee et al., 2005).  
 
Det är farligt att arbeta fram förbättringsstrategier på antaganden utan att förstå processen 
och definitioner av nyckeltalen (Lee et al., 2005). Vidare är det viktigt att definiera och 
koppla nyckeltalen till operativa aktiviteter för att det ska ha en mening (Sliteen, Boussabain 
& Catarina, 2011).  Kans (2008) menar att det finns fördelar att översätta tekniska mått till 
finansiella mått, eftersom det skapar förutsättningar för kommunikation mellan olika 
yrkesgrupper i organisationen som exempelvis tekniker, ekonomer och ledning. En 
gemensam plattform och språk mellan avdelningar och yrkesgrupper ökar förutsättningarna 
för ökad förståelse och acceptans för förbättringsåtgärder (Teuteberg et al., 2013). 
 
Tagesson (2003) menar att när ett flertal åtskilda organisationer ska jämföra mätetal är det 
viktigt att organisationer inte förlitar sig på att en dokumenterad beskrivning av mätetalen 
ger kvalitetssäkrat data. Tagesson (2003) påpekar att olika organisatoriska lösningar kan 
påverka resultatet av nyckeltal och göra det svårt att göra jämförelser. Därför är det viktigt 
att deltagande benchmarkingdeltagare kommer överens om hur de ska klassificera 
verksamheten i aktiviteter eller funktioner. 
 
En annan faktor som kan påverka data är hur organisationer fördelar exempelvis 
ekonomiska mätetal. Olika principer kan leda till annan fördelning av kostnader. Detta gäller 
även för fördelningen av omkostnader i tid och fördelning av investeringsutgifterna över tid 
(Moffett, Andersen-Gillespie & McAdam, 2008; Tagesson, 2003). 
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Genomföra 
I denna fas samlas data in för att mäta förändringar i processen. (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Steg 6 – Genomför benchmarkingen 
Insamling av information och beslutsunderlag är ett av de viktigaste stegen vid ett 
genomgående förbättringsarbete (Sörqvist, 2004). Under genomförande av 
benchmarkingarbetet bör organisationen kritiskt granska inkommande data, för att 
säkerställa att det är korrekt och jämförbart data (Bergman & Klefsjö, 2007). Data som samlas 
in ska vara relevant för att de beslut som fattas inte blir felaktiga och riskerar att leda till 
misslyckanden för företaget. Det är därför viktigt att veta vilket data som ska samlas in, vart 
tillgång till data finns och hur insamlingen görs på bästa sätt (Sliteen, Boussabain & Catarina, 
2011). Det är även viktigt att benchmarkingpartners diskuterar mätningen för att inte göra 
snabba antaganden inför analysarbetet (Lee et al., 2005).  
 
Studera  
I denna fas ska analysarbete av genomförandet genomföras (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Steg 7 – Jämföra, analysera resultat och sätta mål 
I detta steg ska insamlad data sammanställas, analyseras och jämföras (Sörqvist, 2004). 
Andersen et al. (1997) menar att målet med analysen är att studera skillnader mellan 
prestationsnivåerna mellan de egna och partnernas process, identifiera de grundläggande 
orsakerna till skillnader och vilka faktorer som speciellt bidrar till skillnaderna. Med hjälp av 
analys av input och output i organisationers processer kan verksamheter se eventuell 
förbättringspotential och identifiera hur de ska arbeta för att bli mer konkurrenskraftiga 
(Asrofah et al., 2010). Det är viktigt att både negativa och positiva skillnader i mätningen 
studeras noggrant, eftersom de båda utgör källor till förbättringsmöjligheter (Sörqvist, 2004).  
 
En vanlig svårighet när ett problem ska lösas är att hitta grundorsakerna till problemet. 
Oftast blir det istället eliminering av symptom. Sådana lösningar är oftast både ohållbara och 
kostsamma. Därför är det centralt att identifiera grundorsaker till exempelvis 
processvariationer, för att lyckas med kvalitetsutveckling (Ljungberg & Larsson, 2012). 
Genom att identifiera avvikelser och diskutera dessa genom brainstorming, beskrivs orsaker 
till ett problem som kan vara tillräcklig grund för problemlösning. En taktik som kan 
användas vid brainstorming för att identifiera orsaker, är att använda metoden fem varför. 
Metoden innebär att man fem gånger i följd ställer sig frågan varför, för att identifiera 
grundorsaker (Sörqvist, 2004). 
 
Vid analys av resultat kan även statistiska system användas. Exempelvis kan 
sambandsdiagram användas för att se om det finns samband mellan olika prestationsmått. 
Verksamheter kan då avgöra om det finns ett negativt eller positivt samband eller inget 
samband alls. Vid identifiering av samband är det av betydelse att ta hänsyn till faktorer som 
kan påverka resultatet. En rekommendation är att upprätta en serie av sambandsdiagram för 
att se om det finns flera faktorer som påverkar det aktuella nyckeltalet eller variabeln (Cook, 
1995; Ljungberg & Larsson, 2012).  
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Lär  
I denna fas skapas handlingsplan om vilka förbättringar som behöver göras för att uppnå 
bättre resultat i processen. Även lärdomar från arbetssättet identifieras i denna fas (Bergman 
& Klefsjö, 2007). 
 
Steg 8 – Skapa handlingsplan och bestäm åtgärder 
Utifrån de förbättringsmål som verksamheten har satt, ska en handlingsplan tas fram för 
förbättringsarbetet (Sörqvist, 2004). Detta kan vara lättare sagt än gjort, då Elmutti et al., 
(1997) hävdar att en känd fallgrop i benchmarkingarbetet, är att verksamheter lägger för stort 
fokus på jämförelse av nyckeltal än själva förbättringsprocessen. Svåraste frågan i 
benchmarking enligt Lee et al. (2005) är att planera hur verksamheten ska ta sig till önskat 
läge inom utsatt tid (Lee et al., 2005). Hanman (1997) menar att vid utarbetning av 
handlingsplan måste prioritering av förbättringsåtgärder göras, där prioriteringarna ska vara 
utifrån ett strategiskt perspektiv och det som ökar graden av konkurrenskraft. Andersen et 
al. (1997) menar att det är viktigt utarbetning av handlingsplan att beakta 
organisationskulturen och anpassa förbättringsarbetet till verksamhetens rådande 
förhållande. Direkt kopiering av arbetssätt kan bidra till att förbättringsarbetet misslyckas 
eftersom alla organisationer har oftast olika förutsättningar (Karlöf, 1997). 
  
Ett hinder vid förbättringsarbete är tidsbrist, brist i engagemang från både ledning och 
medarbetare och förändringsmotstånd (Asrofah et al., 2010). Förändringsmotstånd uppstår 
vanligtvis om personer upplever att förändringen hotar situationen och status i 
organisationen. Förändringsmotstånd kan utspela sig genom att vara aggressiv, förnekelse, 
misstänkliggörande, ointresse eller rationalisering (Angelöw, 2010). För att undvika 
förändringsmotstånd hos berörd personal är det viktigt att ledningen bjuder in medarbetare 
till delaktighet, ha öppen och kontinuerlig information samt att ledningen visar engagemang 
och exemplifierar till varför förbättringsarbetet är viktigt att genomföra (Angelöw, 2010).  
 
Steg 9 – Genomför åtgärder och följ upp 
I sista steget genomförs förbättringsåtgärderna. Efter genomförande av förbättringar kan 
uppföljning av benchmarkingarbetet genomföras. Om ingen uppföljning görs uteblir oftast 
effekterna av förbättringsarbetet (Kans, 2008). Om det inte har skett någon märkbar 
förbättring bör man utvärdera varför och söka efter alternativa åtgärder. Om problemet 
åtgärdas framgångsrikt med den valda lösningen bör man göra denna lösning till en 
standard om liknande problem uppstår igen (Hanman, 1997; Karlöf, 1997). 
 
Utifrån uppföljningen ska även lärdomar identifieras och tillvaratas. Om inte verksamheter 
tar sig tid att identifiera och tillvarata lärdomar, finns risken att verksamheten går på det 
klassiska misstaget att de löser samma problem om och om igen. Vanliga lärdomar efter 
benchmarkingarbetet är t.ex. mer förståelse för sina egna processer, insikt om sina bristfälliga 
kunskaper om sin egen verksamhet och utveckling av nätverk (Andersen et al., 1997; 
Hanman, 1997; Karlöf, 1997). 
 
 
 



    

18 
 

Metod 
I detta avsnitt redogörs studiens design och tillvägagångsätt för att inhämta data för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. 
________________________________________________________________________________ 

Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Traditionellt finns det huvudsakligen två vetenskapliga synsätt om hur vetenskap ska 
bedrivas och hur kunskap ska inhämtas, vilket är positivism och hermeneutik. Eftersom 
metoden ska vara det lämpligaste sättet att besvara studiens frågeställningar, är den 
hermeneutiska metoden mest passande för att besvara studiens frågeställningar och syfte om 
hur underhållsverksamheter inom pappers- och massaindustri medvetet har strukturerat 
och planerat att använda benchmarking som drivkraft i underhållsverksamheternas 
kvalitetsutveckling (Alvesson & Sköldberg, 2008). Enligt Merriam (1994) ger hermeneutisk 
teori en förståelse för en grupp individers livsvärld.  Genom detta kan jag som undersökare 
ta hjälp med en sådan teori att förklara varför en individ handlar som denne gör, och 
beskriva individers föreställningar. Däremot enligt positivismen finns en sann objektiv 
verklighet och vetenskapens uppgift är att avbilda verkligheten som den verkligen är, vilket 
inte är aktuellt i denna studie (Alvesson & Sköldberg, 2008; Merriam, 1994).  

Fallstudie 
Merriam (1994) menar att när undersökaren är intresserad av att studera processer i en 
specifik organisation/er och frågeställningarna innehåller ”hur” och ”varför”, är fallstudier 
att föredra. Designen i denna undersökning är därför en kvalitativ fallstudie, då designen 
anses lämpligast att uppfylla studiens syfte, att studera hur individer inom industrin 
medvetet planerar och strukturer att använda benchmarking som en drivkraft i 
verksamhetens kvalitetsutveckling. Merriam (1994) menar även att fallstudiemetoden är 
vidare lämplig när syftet med utvärderingen är att skapa en bättre förståelse av den dynamik 
som ligger i t.ex. en process eller arbetsgrupp, vilket denna studie är fokuserad på.  
 
Fallorganisationen 
SSG är ett bolag som ägs av de största pappers- och massa industrierna i Sverige. Idag består 
SSG av 10 tvärindustriella kommittéer med uppgift att hitta gemensamma lösningar på 
gemensamma problem, för att uppnå affärsmässig framgång.  
 
SSG kommittén Driftsäkerhet och effektivitet har representanter från svenska massa- och 
pappersindustrianläggningar. Den startades 2011 med syftet att hitta gemensamma 
samarbetsfördelar ur ett tillgänglighets- och kostnadsperspektiv. I tidigt skede av 
kommittéarbetet, prioriterades det att utveckla en systemlösning för hantering och 
uppföljning av underhållsnyckeltal. SSGs kommitté har utifrån grundliga definitioner och 
tolkningar av nyckeltal, med europastandarderna SS-EN 13306 och SS-EN 15341 som bas, 
utvecklat strukturen i systemlösningen SSG Benchmark.  
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Nyckeltalen som finns i SSG Benchmark är: 
 
T1 – Total drifttid/total driftstopp på grund av underhåll  
E3 – Total underhållskostnad/total produktion 
E1 – Total underhållskostnad/återanskaffningsvärde 
E8 – Total kostnad för intern underhållpersonal/total underhållskostnad 
E9 – Total kostnad för extern underhållspersonal/total underhållskostnad 
016 – Arbetstimmar avhjälpande underhåll/ totala antal arbetstimmar för underhåll 
018 – Arbetstimmar tillståndsbaserat underhåll/total antal arbetstimmar för underhåll 
 
I kommittéarbetet har även benchmarkingpartners och avgränsad underhållsprocess 
identifierats. I SSG benchmark ingår tolv benchmarkingpartners där samtliga arbetar inom 
pappers- och massaindustrin. De tolv registrerade benchmarkingmedlemmarna 
rapporterade in sina utfall och nyckeltal i systemlösningen för första gången i mars 2014. 
Detta möjliggör för anslutna medlemmar att kunna se hur organisationens utfall förhåller sig 
till de övriga anslutna benchmarkingpartners. SSG Benchmarking förhåller sig till rådande 
konkurrenslagstiftning, vilket medför att benchmarkingpartners inte ser vilka de andra 
benchmarkingpartners är och vem som äger registrerat utfall.  

Urval 
Målinriktat urval har använts som urvalsdesign i denna studie, eftersom frågeställningar 
avgränsar om att behandla ett specifikt fenomen, dvs. benchmarkingprocessen i 
underhållsverksamheterna. Merriam (1994) menar nämligen att om forskaren är intresserad 
av att få kunskap om ett specifikt fenomen är målinriktat urval att föredra. I målinriktat 
urval väljs respondenter ut, i tron om att få mest underlag för att besvara studiens 
frågeställningar. 
 
Eftersom målinriktat urval är ett kriterierelaterat urval, dvs. utformar kriterier för 
urvalsgruppen, sattes kriterier för urvalet i denna studie. Kriterierna för urvalsgruppen var: 
 
 Personen har bäst kännedom om planering av benchmarkingsarbetet. 
 Personen har kännedom om eventuella övriga förbättringsprogram inom och utanför 

underhållsprocessen.  
 
I urvalet var det sju stycken som deltog i studien av tolv möjliga. För detaljerad information 
se kapitel Bortfall. 
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Datainsamlingsmetod  
I denna studie användes intervjuer och dokumentanalys för att samla in underlag för att 
besvara studiens frågeställningar. Vid ett genomförande av fallstudier menar Merriam (1994) 
att det är viktigt att insamlingen av det empiriska materialet inte endast grundas på en källa, 
utan på flera källor som kompletterar varandra. Beslutet vilken datainsamlingsmetod som 
ska användas ska vara grundat på ett övervägande om vilket slags information forskaren 
behöver (Merriam, 1994). 
 
Båda datainsamlingsmetoderna ansågs ge stöd för att besvara frågeställningarna i denna 
studie. Intervjuer i denna studie gav svar på verksamheternas subjektiva resonemang 
gällande planering av benchmarkingarbetet och dokumentanalys svarade för objektiviteten i 
datainsamlingen för att stärka eller försvaga data i intervjun (Alvesson & Sköldberg, 2008).  
 
Intervjuer 
Eftersom tänkta respondenter var geografiskt spridda över hela Sverige användes 
telefonintervjuer i studien. Enligt Merriam (1994) är intervjuer en lämplig 
datainsamlingsmetod om forskaren inte direkt kan observera fenomenet som studeras och är 
intresserad av information om vad respondenten vet, tycker eller tänker om ett visst område.  
 
Semi-strukturerade intervjuer användes i studien. Enligt Bell (2006) är semi-strukturerade 
intervjuer delvis planerade men samtidigt flexibla i genomförandet. Val av intervjutyp i 
denna studie har grundats på Bells (2006) resonemang, att strukturen i denna typ av 
intervjun underlättar analysarbetet av data, samtidigt som flexibiliteten i intervjun ger 
djupare förståelse för fenomenet, i detta fall är det hur underhållsverksamheterna planerar 
och strukturerar sitt benchmarkingarbete.  I strukturerade intervjuer är svarsalternativen 
begränsade för respondenten, medan i ostrukturerade intervjuer finns det inga 
färdigformulerade frågor. Det ställs då krav på att forskaren är erfaren intervjuare, annars 
finns det risker att forskaren får mycket osammanhängande information (Hartman, 2004).   
 
Frågekonstruktionen i intervjumallen, se bilaga A, har baserats på studiens teorier och 
frågeställningar, för att få så pass hög validitet som möjligt dvs. mäta det som är avsett att 
mäta (Bell, 2006). För att ha hög reliabilitet dvs. tillförlitlighet, och ha hög validitet, har fokus 
varit att ha ett tydligt och enkelt språk i intervjufrågorna. Genom att ha tydligt språk i 
intervjufrågorna, minskas risken för att respondenter misstolkar frågorna. För att försäkra 
sig om hög reliabilitet konstruerades alternativa frågor i intervjumallen. Med alternativa 
frågor menas att man har frågor med olika ordalydelse och men med samma innebörd (Bell, 
2006). När intervjumallen var preliminärt färdig testades den av tre oberoende personer för 
att se hur de uppfattade och besvarade intervjufrågorna. Detta bidrog till att vissa frågor 
omformulerades för att höja intervjuns reliabilitet och validitet (Bell, 2006; Hartman, 2004).  
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Dokumentanalys 
I denna studie efterfrågades typen avsiktligt dokumenterat material, dvs. material som skapas 
för andra i framtiden för att t.ex. upprätta ett visst beteende vid senare tillfälle. Avsiktlig 
dokumentation efterfrågades pga. att jag ville veta hur de avsiktlig och medvetet 
dokumenterat aktiviteteter kring planering och strukturering av benchmarkingarbetet och 
kvalitetsutveckling (Bell, 2006).  
 
Dokument som efterfrågades var dokumenterad processkartläggning och dokumentation för 
planering av benchmarkingarbetet. Vid dokumentanalysen användes kontrollerat urval pga. 
tidsbegränsning i studien att analysera stor mängd material. Med detta menas att det endast 
efterfrågades dokument som berörde förutsättningar för lyckad benchmarking av 
underhållsprocessen. Konstruktionen av dokumentanalysen, se bilaga B, har baserats på 
studiens teorier och studiens frågeställningar, för att höja dokumentanalysens reliabilitet och 
validitet (Bell, 2006; Merriam, 1994). 
 
Bortfall 
 
Intervjuer 
Totalt ingick sju respondenter i studien, av tolv tänkta. Detta innebär att bortfallet i denna 
studie var fem stycken. Orsak till bortfall var att tänkta respondenter inte hade tid att delta 
pga. förberedelser och/eller uppföljningsarbete av underhållstopp. Andra orsaken till bortfall 
var att respondenter inte ansåg att de hade tillräcklig kännedom om de övergripande 
strategiska arbetena i verksamheten, och ansåg inte att det fanns någon kollega som kunde 
tillfrågas istället. Tredje anledningen till bortfall var otillgänglighet, dvs. att vid tredje försök 
att kontakta tänkta respondenter och de inte hade svarat eller återkommit med svar, tolkades 
det att de inte hade möjlighet att delta i studien.   
 
Dokument 
Tre respondenter gav dokumentation som efterfrågades vid telefonintervjun. De övriga fyra 
respondenterna ansåg att denna typ styrdokument som processkartläggningar var 
sekretessbelagda och fick därför inte delas med externa personer. I dessa fall fick 
respondenterna besvara på frågorna på ett övergripande sätt vad som ingick i 
processkartläggningen eller inte. Frågorna ställdes enligt dokumentanalysmallen. Samtliga 
respondenter, kunde inte delge dokument gällande planering av benchmarkingarbetet då 
ingen hade utformat denna typ av dokument.    
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Genomförande 
När studiens metod och intervju- och dokumentanalysmall var fastställd, togs det kontakt 
med kontaktpersonerna för SSG Benchmark på respektive underhållsorganisation.  Första 
kontakten upprättades via mail av SSGs kontaktperson för kommittén.  
 
I mailet informerades kontaktpersonerna om syftet med examensarbetet och att författare av 
examensarbetet skulle ta kontakt med dem via telefon. En vecka senare kontaktades dem via 
telefon av mig som författare. De personer som svarade blev återigen informerad om 
studiens syfte, fick kort presentation av mig som författare och studiens etiska 
ställningstagande. Därefter efterfrågades personer som uppfyllde urvalets kriterier. Efter att 
jag hade fått kontaktuppgifter till tänkta urvalspersoner, ringde jag upp dem. I samtalet 
informerades dem om studiens syfte, vem jag hade pratat med tidigare, vem jag var, att 
tänkta samtalslängden av telefonintervjun var en timme och studiens etiska 
ställningstagande.  
 
Respondenterna som hade möjlighet att delta i studien, fick då bestämma en passande 
tidpunkt som de kunde medverka i telefonintervjun. Innan samtalet avslutades uppmanade 
jag tänkta respondenter att förbereda efterfrågade dokument för studien.  
Jag gav mina kontaktuppgifter och uppmanade respondenterna att kontakta mig vid 
eventuella frågor.  
 
Vid andra kontakt med respondenterna informerades de återigen om studiens syfte, 
telefonintervjuns längd och studiens etiska ställningstaganden.  Telefonintervjuer följde 
intervjumallen semi-strukturerat och dokumenten för dokumentanalysen efterfrågades. Vid 
avslut av telefonintervjun fick respondenterna frågan om de ville komplettera intervjun med 
något som inte hade tagits upp och om de var intresserad av att ta del av examensarbetet när 
det var färdigt. 
 
Samtliga telefonintervjuer spelades in, och transkriberades succesivt. När samtliga intervjuer 
var transkriberade påbörjades analysarbetet av intervjuerna och dokumenten enligt studiens 
analysstrategi, se avsnitt analysmetod av empiriska materialet för mer information. När 
analysen var klar raderades alla samtalsinspelningar, transkriberingar och dokument som 
respondenter hade delat med sig. Detta för att förhålla sig till etiska konfidentialitetskravet.   
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Analysmetod av empiriska materialet 
Analytisk induktivt förhållningssätt har använts i studien, då kvalitativ forskning är 
induktiv i sin natur. Detta betyder att först samlades data in, och sedan analyserades det för 
att hitta rättfärdiga samband och göra valida slutsatser. 
 
Analysen av empiriska materialet bestod av två delar; kodning och tolkning. Kodningen av 
datamaterialet genomfördes genom att analysera och organisera in data i kategorier. Under 
kodningen påbörjades sökning av begrepp i materialet som kunde anses vara relevanta för 
att besvara studiens frågeställningar (Hartman, 2004). Bell (2006) menar att det är viktigt att 
tänka på att det inte är orden i sig som ska kodas, utan deras betydelse, något som togs i 
beaktande i studien. Efter kodningen kategoriserades koderna, genom att de begrepp som 
handlade om samma sak fördes in i samma kategori. En av dessa kategorier blev 
huvudkategorin, ”Förutsättningar för att använda benchmarking som drivkraft i 
kvalitetsutvecklingen”. Övriga kategorier stod i relation till huvudkategorin, t.ex. ”Struktur 
för kvalitetsutveckling” ”Engagerat ledarskap” och ”Planering av benchmarkingarbetet”.  
 
I denna studie har dataanalysen och tolkningen ständigt ifrågasatts t.ex., om det har funnits 
andra möjliga sätt att tolka eller analysera materialet. Syftet med ifrågasättandet var att 
eftersträva neutralitet och objektivitet i studien, eftersom det finns stora risker i kvalitativa 
studier att undersökaren medvetet eller omedvetet påverkar och förvränger vad författaren 
tolkar och analyserar (Merriam, 1994). Bell (2006) menar därför att det är viktigt att 
undersökaren är insiktsfull och kritisk under hela forskningsprocessen. 
 
När kategorierna var skapade och begreppen var fördelade, genomfördes tolkningen. Enligt 
Hartman (2004) är meningen med tolkningen att resultatet ska utmynna i en hermeneutisk 
teori, vilket blir underlag för diskussionen. Vid tolkningen sattes liknande kategorier från 
respektive intervju i relation till varandra, för att se likheterna. Kategorier som skilde sig från 
majoriten av andra kategorier, försökte jag sätta i relation med kategorier inom samma 
intervju och dokument som respondenten eventuellt hade delgivit. Det som kunde objektivt 
åskådliggöras i dokumenten var grunden för bedömning i dokumentanalysen. Nio bestämda 
observationer fanns i observationsschemat i dokumentanalysen. Dessa nio observationer 
användes för att styrka eller försvaga respondentens resonemang i intervjuerna. 
Dokumentanalys var endast ett stöd för en objektiv analys av intervjudata (Alvesson & 
Sköldberg, 2008).  
 
När likheter och skillnader var identifierade, sattes kategorierna i relation med studiens 
teoritiska referensram och studiens syfte och frågeställningar. För första frågeställningen hur 
har organisationerna strukturerat sig för att öka förutsättningarna att lyckas med benchmarking av 
underhållsverksamheterna ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv, användes teorier om offensiv 
kvalitetsutveckling som stöd. Vid enskilda delkategorier gällande ledarskap och motivation, 
användes även teorierna om PDSA/Xerox-cykeln. Vid kategorin ”Arbeta processorienterat” 
användes observationer 1-4 i dokumentanalysen gällande processbeskrivningar, för att 
styrka intervjun om hur pass processorienterad underhållsorganisationen var.   
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Andra frågeställningen hur har organisationerna planerat att analysera benchmarkingsresultat för 
att hitta förbättringspotential i underhållsverksamheterna, användes observation 8 i 
dokumentanalysen för att bekräfta i vilken omfattning organisationerna hade dokumenterat 
sina analysstrategier för benchmarking. Vid vidare tolkning användes teorierna för 
PDSA/Xerox-cykeln och om hörnstenen basera beslut på fakta. 
 
Tredje frågeställningen hur har organisationerna planerat att använda benchmarking för att 
kvalitetsutveckla underhållsverksamheterna, användes observation 9 i dokumentanalysen för 
bekräfta om det fanns dokumenterad planering för benchmarkingarbetet.  För att tolka 
empirin användes teorier om PDSA/Xerox-cykel och teorier om offensiv kvalitetsutveckling. 
 
Fjärde frågeställningen utifrån organisationernas förutsättningar och planering av 
benchmarkingarbetet, vilka indikatorer saknas för att de kommer använda benchmarking som drivkraft 
i underhållsverksamheternas kvalitetsutveckling, sammanställdes alla kategorier från intervjun 
och alla observationer i dokumentanalysen. Sedan kontrollerades det vad som saknades i 
organisationernas struktur och planering för att använda benchmarking som drivkraft i 
underhållsorganisationens kvalitetsutveckling. Samtliga teorier i studiens teoritiska 
referensram användes för att tolka kategorierna och sätta dem i relation till studiens syfte 
och frågeställningar. 

Litteraturval  
Litteratursökningen för denna studie har skett via databaserna DIVA, Business Source 
Premier, Science Direct och Emerald. För att förhålla sig till studiens ramar och uppfylla dess 
syfte har sökorden varit: Benchmarking, TQM, continuous improvement, analysis, 
maintenance, industry, best practice samt motsvarande svenska ord och likvärdiga 
synonymer för respektive sökord.  
 
För att förhålla sig källkritisk till litteraturen i så stor utsträckning som möjligt, har Holme 
och Solvang (1997) litteraturkriterier används, då Holme och Solvang (1997) anser att dessa 
kriterier ligger till grund för en god forskning. Kriterierna var följande:  
 
 Äkthet – Källan ska vara det den utger sig för att vara.  
 Tidssamband – Ju längre tid som gått mellan en händelse och källans berättelse om 

denna händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan.  
 Oberoende – Källan kan ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller ett 

referat av en annan källa.  
 Tendensfrihet – Läsaren ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller 
andra intressen att förvränga verklighetsbilden.  

 
Vid sökning och val av litteratur till studien, har jag försökt förhållit mig till att använda 
senaste utgåvor av litteratur för att uppfylla tidssambandet-kriteriet. Andersen et al (1997), 
Camp (1993) och Cook (1995) ha kunnat väljas bort pga. litteraturens ålder, men med tanke 
på antalet hänvisningar i vetenskapliga artiklar ansågs de vara ett stöd för studien. För att 
balansera upp äldre litteraur, har det varit styrande att de vetenskapliga artiklarna var från 
2000-talet.  
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Etiska aspekter  
Enligt Gustafsson, Hermerén, & Petterson (2012) i vetenskapsrådets expertgrupp finns ett 
etiskt individskyddskrav samband med forskning, vilket denna studie har förhållits till. 
Individskyddskravet är uppdelat i fyra olika huvudkrav:  
 
 Informationskravet – innebär att forskaren ska informera deltagaren om 

forskningens syfte, uppgifter och villkor.  
 
 Samtyckeskravet – innebär att deltagaren har rätt till att själv avgöra om denne vill 

medverka eller inte.  
 
 Konfidentialitetskravet – innebär att alla personuppgifter och andra konfidentiella 

uppgifter ska förvaras på ett sätt att inga obehöriga kan få tillgång till studiens 
material.  

 
 Nyttjandekravet – innebär att det insamlade materialet om deltagaren inte får 

användas i något annat forskningsändamål.  
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Resultat  
I detta kapitel presenteras fallstudiens empiriska material, som har kodats, tolkats och har satts i 
relation till studiens syfte och frågeställningar. 
_________________________________________________________________________ 

Hur har organisationerna strukturerat sig för att öka förutsättningarna att 
lyckas med benchmarking av underhållsverksamheterna ur ett 
kvalitetsutvecklingsperspektiv?  
 
Företag A 
Arbeta med processer – I intervjun framkom det att underhållsprocessen som benchmarkas är 
kartlagd och finns beskriven i verksamhetssystemen. Enligt intervjurespondenten finns 
ansvar och beslutvägar beskrivna. Pga. begränsad tillgång till processbeskrivningar kan inte 
detta bekräftas via en dokumentanalys. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar – I intervjun framkom det att företag A har ett systematiskt 
arbete med ständiga förbättringar. Respondenten menade att de mäter, analyserar och följer 
upp förbättringsarbete. Syftet med uppföljningarna är att lära sig och utvärdera om åtgärder 
var passande. Respondenten fortsatte: ”… då går vi igenom arbetet och frågar om vi har blivit 
bättre än sist, eller om vi bara står och skrapar fötterna i backen”. Om uppföljningen visar att 
åtgärderna var felaktigt sätt att angripa problemet, genomförs en ny analys för att hitta 
grundorsaken och nya åtgärder för att lösa problemet.  
  
Basera beslut på fakta – I intervjun framkom det att processen mäts och följs upp. Orsak till 
varför de mäter är för att de vill ha ett objektivt underlag för hur pass dålig eller bra 
underhållverksamheten är, respondenten sade ”… risken kan bli att vi tror att vi är väldigt 
duktiga, men i själva verket så kan det vara andra resultat”. Personen menade att de började med 
denna typ av arbete för 2-3 år sedan. Respondenten nämnde att deras bristfälliga 
verksamhetssystem gör att de inte kan mäta alla nyckeltal som de önskar. 
 
Engagerat ledarskap – I intervjun framkom det att ledningens engagemang för ständiga 
förbättringar och för specifikt benchmarking av underhåll anses vara någonstans mitt 
emellan. Frågeställningar gällande underhåll menade respondenten är allmänt inget som 
väcker stort engagemang i ledningsgrupper eller övrig verksamhet.  
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – Enligt intervjun ansågs det att det finns goda 
förutsättningar för delaktighet. Respondenten sa i intervjun: ”Vi som jobbar med underhåll är 
väldigt engagerade i underhållsfrågor och vill bidra”. Underhållsverksamheten har dagliga 
skiftmöten, månadsvisa avstämningar och arbetsplatsträffar fyra gånger per år. 
Respondenten poängterade att medarbetare alltid deltar i förbättringsarbete och 
problemlösningar eftersom de har bäst kunskap om operativa arbetet.  
 
Sätt kunden i centrum – Respondenten menade att kunden till underhåll är 
driftorganisationen, i intervjun uttalades ”… det är det vi är till för, att hjälpa driften att köra. 
Missar vi våra mål påverkar det produktionen direkt”.  
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Företag B 
Arbeta med processer – Enligt respondenten är underhållsprocessen kartlagd, med stort fokus 
på arbetsorderflödet. Enligt respondenten finns roller, ansvar, rutiner beskrivna i 
processbeskrivningarna. Pga. begränsad tillgång till processbeskrivningar kan inte detta 
bekräftas via en dokumentanalys. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar – I intervjun framkom det att Företag B påbörjade ett nytt 
arbete med att ständigt förbättras för några år sedan. Det sades i intervjun att det finns ett 
motstånd att jobba enligt nytt arbetssätt. Respondenten uttryckte sig ”Finns en skepsis om 
andra inte har kommit på det, då blir dom avvaktande tills de ser att det fungerar. Man brukar säga 
att det är not invented here motstånd”. I intervjun framkom det att det är svårt att arbeta med 
ständiga förbättringar som t.ex. förebyggande underhåll. Respondenten sa: ”När du har ett 
förebyggande underhåll, då är det ingen som vet om vad jobbet genererar, vilken nytta det ger. Blir 
svårt att motivera”.  
 
Basera beslut på fakta – I intervjun framkom det att det har mätts mycket inom organisationen, 
men ingen tittade på siffrorna och drog slutsatser. Detta har förbättrats, både attityden till 
mätning bland ledningsgruppsmedlemmar men också via bättre systemstöd. Respondenten 
uttryckte sig "Tidigare har det mätts mycket i verksamheten, men man visste inte riktigt varför och 
till vad. Vi måste visa siffror som är relevanta och kan sättas i perspektiv med nyttan". I intervjun 
sades det att för Företag B är data viktigt för att visa på ett neutralt sätt att 
underhållsverksamheten har gjort framsteg eller misslyckanden. Respondenten avslutade 
med att säga ”… du måste mäta för att veta”. 
 
Engagerat ledarskap – Respondenten menade att ledningens engagemang för 
underhållsverksamheten har förbättrats de senaste åren. Tidigare genomfördes ingen större 
uppföljning, vilket påverkade medarbetarnas motivation. Rent allmänt menar respondenten 
att underhållsorganisationen har dålig slagkraft och status i industrin. Respondenten sa: 
”Hur många industridirektörer tänker underhåll? Det finns inget som andas underhåll. För en 
framgångsrik verksamhet måste du ha ett framgångsrikt underhåll”.    
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – I intervjun framkom det att medarbetare har fått på 
senare tid mer kompetensutveckling, coaching och information. Respondenten menade att: 
”De som är underhållsanställda är specialister på underhåll, och bidrar i högsta grad till fabrikens 
välmående. Dem måste få höra det, men det är något som de inte är vana att höra”. Det är viktigt att 
inte bara ”underhållstarzan" får uppmärksamhet och beröm. (Underhållstarzan är den som 
åtgärdar ett oplanerat underhållsstopp).   
 
Sätt kunden i centrum – Kunden för underhållsverksamheten är driftorganisationen, med 
fokus att upprätthålla hög tillgänglighet till låga kostnader. 
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Företag C 
Arbeta med processer – I intervjun framkom det att det finns kartlagda processer, något som är 
väldigt strukturerat och inkluderar både huvud, stöd- och ledningsprocesser. I 
processbeskrivningen finns även ansvar, beslutsvägar och mål beskrivet. Pga. begränsad 
tillgång till processbeskrivningar kan inte detta bekräftas via en dokumentanalys. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar – I intervjun framkom det att Företag C nyligen har fokuserat 
på att förbättra underhållet och jobba på ett strukturerat sätt kring förbättringsarbete och 
KPI-arbete. Orsak till detta var att Företag C insåg att de var tvungen att följa upp nyckeltal 
och ständigt bli bättre för att behålla konkurrensraft. Trots att det finns ett uttalat arbetssätt 
upplever respondenten att det saknas en gemensam och inarbetad struktur gällande dessa 
områden inom koncernen. Respondenten uttryckte sig " Det kommer bli mer strukturerat, men 
det är i sin vagga nu. Det kommer ta sin tid innan vi har det helt på plats, vi alla tänker olika om 
arbetssättet". 
 
Basera beslut på fakta – I intervjun framgick det att organisationen har arbetat med KPI:er i 
ungefär 2-3 år, respondenten uttryckte sig att "Mäter man inte vet man inte var man är". Precis 
som förbättringsarbete är inte arbetssättet helt inarbetat och strukturerat. Respondenten 
avslutar med att det blir ett driv bland medarbetare när processen mäts och följs upp, vilket 
leder till att processen blir effektivare. Respondenten sa "… just nu tittar vi mycket på 
arbetsorderhanteringen, för att mäta hur effektiva vi är på golvet".    
 
Engagerat ledarskap – Respondenten upplevde att ledningens engagemag är stort för ständiga 
förbättringar och att ledningen kommer att ha mest nytta utav SSG Benchmark, eftersom det 
är ganska övergripande nyckeltal. 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – Respondenten upplevde att det finns förutsättningar för 
delaktighet i underhållsorganisationen. Upplevelsen grundas på att kommunikation och 
information sker löpande via avstämningsmöten och via intranätet. Vidare menar 
respondenten att delaktighet skapas genom att bryta ned fabrikens övergripande mål på 
individnivå.  
 
Sätt kunden i centrum – I intervjun framfördes det att underhållsverksamheten har ett starkt 
integrerat arbete med driftorganisationen, vilket i sin tur påverkar slutprodukten. Driften är 
alltid med vid målsättning av underhållprocessen.  
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Företag D 
Arbeta med processer – Enligt respondenten finns underhållsprocessen kartlagd, vilket kan 
bekräftas via dokumentanalysen. I dokumentanalysen identifierades det att det finns ansvar 
specificerat för varje delprocess. Det finns även kompletterande handböcker och 
instruktioner för hur man ska planera och följa upp processen, och vilka framgångsfaktorer 
som krävs för en effektiv underhållsprocess.  
 
Arbeta med ständiga förbättringar – I intervjun framgick det att de har ett systematiskt 
förbättringsprogram i organisationen. Respondenten upplevde att det fortfarande finns 
brister om vilka förbättringsåtgärder som ska prioriteras. I intervjun framkom det att det 
saknas inarbetade rutiner för att förbättra sig inom förebyggande underhåll. Respondenten 
sa: "Alla snackar om att man ska jobba proaktivt och ligga före, men vi jobbar inte så. Nu har det hänt 
nått, ja förrän då jobbar vi".   
 
Basera beslut på fakta – Enligt intervjun hade företaget ett pågående KPI-arbete utöver SSG 
Benchmark, något som också identifierades i dokumentanalysen. Respondenten upplevde 
att det är många i branschen som inte använder nyckeltalen till deras egentliga syfte, dvs. att 
organisationen ska förbättras. Respondenten uttryckte "Man använder inte nyckeltalen till det 
man ska använda dom till. Jag ska ju bli bättre själv. Om jag är sämre så är jag ju det, då måste jag ju 
inse det då. Att lura sig själv blir inte bättre. Det är många i den här branschen som tänker att så 
länge vi får bra nyckeltal så är det lugnt". Respondenten menade även att finns det ingen 
systematik och dokumentation av KPI-arbete, så får man inte ut nyttan av nyckeltalen. 
Dokument är viktigt vid uppföljning och spårbarhet om diskussioner uppstår. 
 
Engagerat ledarskap – I intervjun framkom det att det finns ett stort engagemang i ledningen 
kring ständiga förbättringar. Däremot upplevde respondenten att uppföljning av 
förbättringsarbete ibland är bristfälligt, vilket påverkar medarbetarnas motivation. 
Respondenten sa: ”… är det ingen människa som tittar på det man har gjort så struntar till slut folk 
att utföra det”. En annan nackdel enligt respondenten är att många chefer diskuterar tekniska 
lösningar på detaljnivå, istället för att leda arbetet. Respondenten uttryckte sig: "Man måste få 
människor att ledas. Inte kan en person med 20 personer under sig handha varenda fråga. Man måste 
ju ha en styrning så det rullar själv". 
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – Enligt respondenten finns det goda förutsättningar för 
delaktighet. Underhållsverksamheten har dagliga och månadsvisa uppföljningsmöten. Två 
gånger per år går de igenom om medarbetarna har problem att följa rutinerna. 
Respondenten menade att det delegeras i organisationen, vilket skapar känsla av delaktighet. 
Respondenten nämnde att övergripande mål för fabriken bryts ner på individnivå för att öka 
medarbetarnas förståelse om hur de kan påverka fabriken i önskad riktning.  
 
Sätt kunden i centrum – Både dokumentanalysen och intervjun pekade på att 
driftorganisationen är kunden till underhållsverksamheten. Respondenten menade att det är 
ett stort samarbete mellan driften och underhåll, där driftorganisationen har stor påverkan 
på vilka mål som ska sättas upp för underhållsorganisationen. 
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Företag E 
Arbeta med processer – Respondenten kunde inte i intervjun svara på om deras processer är 
kartlagda och om det fanns processbeskrivningar att ta del av. Däremot nämnde 
respondenten att det finns fokus och struktur på arbetsorderflödet.  
 
Arbeta med ständiga förbättringar – Enligt respondenten finns det ständiga förbättringar i 
organisationen, med ett stort fokus på att minska kostnaderna och öka produktionen. I 
intervjun framgick det att uppföljning av förbättringar genomförs. Respondenten sa: "Vi 
internt kollar hur vi har hanterat tidigare haverier. Vi tittar vad vi har gjort, hur kunde vi göra det 
annorlunda? Sen skriver vi alltid haverirapport för att lära av misstagen och dokumentera för att det 
inte ska återupprepas. Det är ju ständigt sånna arbeten". 
 
Basera beslut på fakta – Respondenten framförde att Företag E mäter och följer upp 
ekonomiska nyckeltal, "Vi har nyckeltal, men det är mer ekonomiskt". Dessa nyckeltal som 
intäkter och kostnader följs upp av ledningen.  Respondenten poängterade att 
organisationen inte har tillräckliga systemstöd för att mäta och följa upp stora variationer av 
nyckeltal.   
 
Engagerat ledarskap – I intervjun framkom det att ledningen har stort engagemang för 
ständiga förbättringar såsom att sänka kostnaderna och öka produktionen. Däremot menade 
respondenten att ledningen inte har positiv inställning till SSG Benchmark. Respondenten sa: 
"De är inte så begeistrad eller har brinnande intresse för benchmarking, fokus ligger på andra 
resurskrävande projekt".  
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – I intervjun framkom det att organisationen skapar 
förutsättningar för delaktighet genom att bryta ner fabrikens övergripande mål till 
individnivå. Medarbetare får då insikt i hur de själva påverkar organisationens mål och 
resultat. I intervjun framkom det att det inte finns begränsningar om man stöter på problem, 
respondenten sa: "… de vågar testa nya saker. Aldrig varit sura miner. Man får testa här! Och det 
ger goda resultat".  
 
Sätt kunden i centrum – I intervjun framfördes det att driftorganisationen är mottagaren och 
kunden till underhållsorganisationen.  
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Företag F 
Arbeta med processer – I dokumentanalysen identifierades kartlagda processer, vilket också 
bekräftades av respondenten i intervjun. I dokumentanalysen fanns delprocesser, 
delprocessägare och beslutsvägar definierade.  
 
Arbete med ständiga förbättringar - Enligt respondenten finns ett systematiskt 
förbättringsprogram. Det framgick i intervjun att det finns angivna rutiner kring ständiga 
förbättringar och specifika arbetsgrupper som jobbar och ansvarar för kvalitetsutveckling i 
organisationen.   
 
Basera beslut på fakta – I intervjun framkom det att KPI-arbete finns inom 
underhållsprocessen. Respondenten menar att det finns nyckeltal inom olika områden inom 
underhållsverksamheten, vilket följs upp. Respondenten uttryckte sig: "Vi jobbar ständigt med 
KPI:er. Det är ett sätt att leda framåt i vår verksamhet, för att få ett effektivt underhåll". 
Respondenten fortsatte resonemanget: "vi måste vara kostnadseffektiva, därför behöver vi en 
underhållsprocess som stödjer detta. Och där är KPI:erna viktiga".  
 
Engagerat ledarskap – Enligt respondenten finns ett stort engagemang för kvalitetsutveckling i 
Företag F. Respondenten upplevde att ledningen ser positivt på SSG benchmark och 
möjligheten att jämföra sig med andra bruk.  
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – Enligt respondenten finns det förutsättningar för 
medarbetarnas delaktighet i underhållsorganisationen. Det sker mycket delegeringar i 
organisationen och att övergripande mål för fabriken bryts ner på individnivå för att öka 
medarbetarnas förståelse hur de kan påverka fabriken i önskad riktning.  
 
Sätt kunden i centrum – Respondenten menade att underhållsorganisationens kund är 
driftorganisationen. Underhållsverksamheten säljer tjänster till driften i syfte att ge driften 
ökad tillgänglighet till den lägsta kostnaden. Respondenten sa i intervjun: "… vi vill att 
kunderna, eller enheterna ska ha så hög tillgänglighet som möjligt till lägsta kostnaden".  
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Företag G 
Arbeta med processer – I intervjun framfördes det att organisationen har kartlagd 
underhållprocess, vilket kunde bekräftas i dokumentanalysen. Enligt respondenten finns det 
uttalade processägare som kontrollerar att processen är möjlig att jobba efter, att 
processbeskrivningen är uppdaterad och processen fungerar för efterföljande process. 
 
Arbeta med ständiga förbättringar – Enligt respondenten finns ett systematiskt 
förbättringsarbete i Företag G. I intervjun uttalades det att det sätts upp målvärde för varje 
nyckeltal som mäts, vilket följs upp systematiskt. När dessa målvärden är uppnådda, sätts 
nya mål upp. Respondenten sa: "… vi mäter hur väl processen fungerar och hur pass väl den 
uppfyller målen som vi satt". 
 
Basera beslut på fakta – I intervjun framkom det att det finns uttalade personer i 
organisationen som tar ut underlag och data från olika system som används för riktning av 
arbetssätt och beslut. Data som tas ut av diverse systemstöd följs upp både på dag-, vecko-, 
och månadsbasis. 
 
Engagerat ledarskap – Respondenten menade att ledningens engagemang för 
underhållsverksamheten och dess kvalitetsutveckling har tidigare varit lågt, men har ökat på 
senare tid. Respondenten betonade att det är svårt att få beröm för underhållsarbete, 
personen uttryckte sig: "… Det är det svåraste perspektivet att hålla på med underhåll, för om du är 
duktig så märks du inte. Den som får beröm är när det är ett stopp i fabriken, och du agerar 
underhållstarzan som springer och fixar felet fort. Det får man credit för. Men det kan helst inte bli 
några fel på underhåll.     
 
Skapa förutsättningar för delaktighet – I intervjun framfördes det att det finns förutsättningar 
för delaktighet. Genom utbildning och löpande information får medarbetarna ökad känsla 
av delaktighet. Medarbetarna samlas några gånger per år för att lämna synpunkter och 
förbättringsförslag för att få effektivare arbetsprocesser. 
 
Sätt kunden i centrum – Respondenten menade att underhållsprocessens kund är 
driftorganisationen, vilket i sin tur påverkar slutkunden. Respondenten uttryckte sig i 
intervjun: "Det får ju effekter direkt om vi misslyckas med tillgängligheten. Det kostar ju väldigt 
mycket pengar. Man brukar säga att, om vi misslyckas på underhåll kostar det en halv miljon kronor i 
timmen".   
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Hur har organisationerna planerat att analysera benchmarkingsresultat för att 
hitta förbättringspotential i underhållsverksamheterna?  
 
Företag A 
Enligt respondenten finns det ingen planerad eller dokumenterad anlysstrategi för 
benchmarkingresultatet. Orsaken till det var främst pga. tidsbrist, eftersom de nyligen tagit 
del av resultatet. I övrigt förbättringsarbete och problemlösningar har Företag A olika 
analysstrategier beroende på vilket problem som ska angripas. Vanligtvis är det en 
arbetsgrupp från både underhåll- och driftorganisationen. I arbetsgruppen brainstormas 
eventuella orsaker och ställer sig varför, varför, varför i flera vändor för att komma fram till 
grundorsaken. Respondenten fortsatte med att säga att utifrån analysen utses en ansvarig 
som ska med hjälp av en utsedd arbetsgrupp upprätta en handlingsplan. Utförande 
genomförs enligt handlingsplanen, som sedan följs upp av en central arbetsgrupp. 
Respondenten förklarade ”… då är det en grupp som tar fram dom här analyserna och 
åtgärdsplanerna och frågar: blev det gjort det vi sa att vi skulle? Bytte materialet? Vad har blivit 
effekterna av att vi har bytt materialet? Vi kontrollerar om det blev som vi tänkte oss.”   
 
Företag B 
Enligt intervjun finns det ingen dokumenterad planering av analysstrategi för 
benchmarkingresultatet. Dock menade respondenten att det är viktigt att det genomförs en 
analys av resultatet, och inte läsa av diagrammet och tro att det är sanningen. Vidare menade 
respondenten att det är centralt vid analys att man inte läser av ett nyckeltal för sig, utan att 
man sätter det i samband med andra nyckeltal. Respondenten uttryckte sig ”man måste läsa 
av 10- 20 nyckeltal för att få en mer nyanserad sanning. Tittar man bara på ett diagram kan det 
blåljuga dig direkt i ansiktet”. I intervjun framfördes det att Företag B genomför olika analyser 
beroende på problemets karaktär. Vanligtvis genomförs en liknande sambandsanalys.  
 
Företag C 
I intervjun framförde det att Företag C inte har en planerad eller dokumenterad 
analysstrategi för benchmarkingarbetet. Respondenten fortsatte med att säga " om några 
månader ska vi påbörja analysera och kanske få till ett program om vad och hur vi ska göra med 
resultatet". Respondenten menade att det gäller att analysera skillnader i resultatet och belysa 
främst där de inte är bra. Med en snabb genomgång av resultatet tyckte respondenten att 
benchmarkingresultatet ger en hint på vad organisation har fokuserat på. Personen sa: 
"Benchmarkingresultatet speglar ju det som vi har fokuserat på".   
 
Företag D 
I intervjun framkom det att det inte finns dokumenterad planering för hur Företag D ska 
analysera benchmarkingresultatet. Däremot menade respondenten att 
benchmarkingresultatet kommer med hög sannolikhet analyseras på samma sätt som övrigt 
förbättringsarbete i organisationen. Respondenten förklarade att vanligtvis samlas en 
arbetsgrupp som använder grundorsaksanalyser som fem varför och andra LEAN-verktyg. 
Efter identifiering av grundorsaker, bestäms förbättringsmål och vilka aktiviteter som ska 
genomföras för att nå förbättringsmålen. Respondenten menade att det är av stor betydelse 
att sätta mål för aktiviteter, personen sa "Ska man få ut riktig nytta så måste man ha mål för 
arbetet". 
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Företag E 
I intervjun framfördes att Företag E inte har dokumenterad planering för hur de ska 
analysera benchmarkingresultatet. Respondenten betonade att det råder både tid- och 
resursbrist, genom att säga "… vi kommer bevaka Företag Es intresse, men vi kommer inte kunna 
analysera eller att leverera samma kvalitet av data, pga. arbetsbelastningen just nu".  
 
Företag F 
I intervjun framfördes att Företag F inte har dokumenterad planering av hur 
benchmarkingresultatet ska analyseras, respondenten sa: "… det har vi inte riktigt planerat om 
jag ska vara ärlig. Vi har haft en sittning med underhållsledningsgruppen och gått igenom 
benchmarkingresultatet.  Respondenten menade att benchmarkingresultatet förmodligen 
kommer att bearbetas enligt etablerade analysstrategier i organisationen. I intervjun 
framfördes det att vid förbättringsprogram och övrigt KPI-arbete används 
grundorsaksanalyser och tar stöd av olika LEAN-verktyg. Däremot poängterade 
respondenten att de ser nyanser av skillnader i resultatet som de redan såg internt innan 
benchmarking. Respondenten avslutade med att säga: "Vi kan inte se pappersbruk och 
massabruken för sig, vilket kan göra det lite svåranalyserat. I genomgången av resultatet kunde vi se 
nyanser som vi redan visste om sedan tidigare. Det blev en bekräftelse vad vi har fokuserat på".  
 
Företag G 
I intervjun framfördes att Företag G inte har dokumenterad planering för hur organisationen 
ska analysera benchmarkingresultatet. Respondenten menade "… vi har bara planerat muntligt 
hur vi ska analysera, där vi har kommit fram till att vi har samma syn på hur vi skulle kunna nyttja 
resultatet. Och längre än så har vi inte kommit, utan vi är ju med i verksamheten och följer upp och 
analyserar". Respondenten menade att olika systemstöd används för att analysera och se 
samband. Respondenten menade att för att grundligt analysera benchmarkingresultatet 
behövs fler resurser, eftersom det är övergripande nyckeltal som kan innehålla många 
parametrar.  
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Hur har organisationerna planerat att använda benchmarking för att 
kvalitetsutveckla underhållsverksamheterna? 
 
Företag A 
Enligt respondenten fanns det ingen dokumenterad plan hur benchmarkingarbetet ska 
användas för att kvalitetsutveckla underhållsprocessen. I intervjun framkom det att 
organisationens förhoppning med benchmarking är att påvisa för ledningsgrupp att 
övergripande strategier påverkar dessa nyckeltal i både negativ och positiv riktning. 
Respondenten sa i intervjun: ”Det här är ett sätt att visa ledningsgrupp och styrelse att vi har 
jobbat fel tidigare, att det här är ohållbart”. Benchmarkingresultatet kan öka medarbetarnas 
förståelse för organisationens konkurrensläge, och se att organisationen inte är världsbäst på 
allt, vilket kan driva medarbetare till att tänka nytt och ge förbättringsförslag på effektivare 
process. Exempelvis sa respondenten ”Ofta hör man kommentarer: Ja, men bara vi får jämföra oss 
med försäkringsvärde, då jävlar ser dom hur duktiga vi är. Men nu kan vi konstatera att så är inte 
fallet.  Benchmarking blir en väckarklocka”.   
 
Företag B 
Enligt respondenten fanns det ingen dokumenterad handlingsplan hur benchmarkingarbetet 
skulle användas för att kvalitetsutveckla underhållsprocessen. Respondenten menade att 
ledningen är informerad om arbetet, och om några månader kommer de diskutera hur de går 
vidare med benchmarkingarbetet. Respondenten menade att benchmarkingarbetet skapar 
förutsättningar för en gemensam plattform för kvalitetsutveckling inom koncernen, ”Det är 
nu du får reaktionerna. Det är inte förrän nu man får en gemensam tallrik att sitta runt och diskutera 
dessa frågor”. Vidare sa respondenten att benchmarkingarbetet kan ge ökad medvetenhet om 
organisationens konkurrensläge. Respondenten sa: ”Målet är att se att våra förändringar ger 
resultat och att det syns kontra andra bruk, som sedan kan användas vid argument för 
ledningsgruppen hur vi bör arbeta”. I intervjun framfördes det att benchmarkingresultatet kan 
jämföras på tre nivåer; inom företaget, inom koncernen och mellan externa bruk, 
respondenten drog en liknelse och sa:”… benchmarking är som ett litet kinderägg, tre i en”.  
 
Företag C 
I intervjun framfördes att Företag C inte har dokumenterad handlingsplan för hur de kan 
använda benchmarking i deras kvalitetsutveckling. I intervjun framkom det att 
benchmarkingsiffrorna är intressant om man ser utifrån ett affärsmässigt perspektiv.  Det är 
centralt menade respondenten att inte lägga för mycket vikt på att kvalitetssäkra data. 
Personen sa:. "… de brukar säga: hur vet vi att det är 100 % rätt data som kommer. Jag brukar säga: 
jamen är det 80 % rätt så behöver man inte bry sig om det absoluta värdet utan det är lutning på 
kurvan som är intressant. Det viktigt att börja förbättringsarbete än att hålla på tills du har 100 % 
data". I intervjun framfördes att benchmarking och övrigt KPI-arbete är ett verktyg för att 
identifiera förbättringsområden och för att bibehålla konkurrenskraft. Personen sa: " Det blir 
ett verktyg att hela tiden se vilka områden som vi måste ta tag i för att behålla vår konkurrenskraft". 
Vidare sa respondenten: "För vår del ser vi benchmark som ett kvitto på att det som vi har gjort 
rent organisatorisk". En annan förhoppning som respondenten hade med 
benchmarkingarbete, är att lära känna de andra bruken, detta framkom genom att säga: 
"benchmarking är till för att lära känna varandra. Bruken har varit väldigt autonoma och 
självstyrande historiskt. Att analysera skillnaderna och försöka kopiera där vi är bra och belysa där vi 
inte är bra - att lära av varandra". 
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Företag D 
I intervjun framfördes att Företag D inte har dokumenterad handlingsplan för 
benchmarkingarbete, men att benchmarkingarbete kommer att hanteras på samma sätt som 
övriga förbättringsprogram i organisationen. Respondenten menade att benchmarking kan 
medföra att folk fortsätter arbetet för att nå mer affärsmässig nytta, än nya bättre tekniska 
finesser. Respondenten sa: "Traditionellt har man kollat tekniskt för att få det så bra som möjligt. 
På senare år har man kollat mer om vi gör så här, hur många fler ton får vi då? Producerar vi inget 
mer ton då är det meningslöst. Det kan vara jättefina förbättringar men om det inte ger mer 
produktion så kostar det bara pengar". 
 
Företag E 
I intervjun framkom det att företag E inte har dokumenterad planering av hur de ska 
använda benchmarking för att kvalitetsutvecklas. Vidare menade respondenten att de inte är 
positiva till benchmarkingarbetet, orsaken till argumentet var att det inte är jämförbar data 
genom att säga "det är jättesvårt att jämföra, man jämför äpplen och päron".   
 
Företag F 
I intervjun framgick det att Företag F inte har dokumenterad planering för hur de ska 
använda benchmarking i kvalitetsutvecklingen. Respondenten menade att organisationen 
troligtvis kommer att arbeta med benchmarking på samma systematiska sätt som de arbetar 
med andra förbättringsarbeten och KPI:er i organisationen. I intervjun fram: "Vi har ett 
förbättringsarbete internt som vi stämmer av med nyckeltal, för att se resultat av föändringar, och det 
gäller att det här och benchmarking går hand i hand". Respondenten menade att benchmarking 
kommer att användas för att förbättra underhållsprocessen, genom att säga: "Vi tycker att vi 
har gjort stort framsteg, men det är viktigt att se hur våra verksamheter förhåller sig till andra för att 
se förbättringspotential".  
 
Företag G 
I intervjun framgick det att Företag G inte har dokumenterad planering för hur organisation 
ska använda benchmarking för att kvalitetsutvecklas. Respondenten menade att arbetet 
kommer att ingå i befintligt förbättringsarbete. Respondenten uttryckte: "Det är ju lite högre 
nivå på nyckeltalen och då måste man på underhållschefnivå, minst, diskutera och ta fram en 
gemensam strategi hur man ska kunna använda dom här uppgifterna". Respondenten anser att 
benchmarking kan påvisa underhållverksamhetens hårda arbete för ledningsgruppen, vilket 
kan leda till ökad uppmärksamhet för underhållmedarbetarna, "… benchmarking visar svart 
på vitt hur duktiga eller dåliga vi är".  Avslutningsvis säger respondenten: " Målet och 
förhoppningen med benchmarking vill jag säga är att ligga steget före, och kunna bidra till riktningen 
att ha ett underhåll i världsklass".   
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Utifrån organisationernas förutsättningar och planering av 
benchmarkingarbetet, vilka indikatorer saknas för att de kommer använda 
benchmarking som drivkraft i underhållsverksamheternas kvalitetsutveckling? 
 
Företag A 
I intervjun framgick det att det inte finns dokumenterad planering för hur de ska analysera 
benchmarkingresultatet eller hur de ska använda benchmarking för att kvalitetsutveckla sig, 
och inte dokumenterad instruktion hur de har tagit fram nyckeltalen. Däremot framkom det 
i intervjun att benchmarkring troligtvis kommer att ingå i övriga förbättringsprogrammen. I 
intervjun framgick det deras bristfälliga systemstöd kan utgöra hinder KPI-arbete. Detta 
bidrar till att organisationen prioriterar enkla nyckeltal att ta fram, istället för att kolla på 
nyckeltal som kan vara relevant för kvalitetsutveckling av process. Personen i intervjun sade: 
”Vi har inte dom systemen, och vi är inte administrativt utvecklade och vi vill inte administrera ihjäl 
oss, därför vill vi ha enkla nyckeltal att ta fram”. Respondenten nämnde att nyckeltalen inte är 
kopplade till operativa aktiviteter, vilket gör att dessa nyckeltal är mer för ledningsgrupp än 
för medarbetare i underhållprocessen. Respondenten menade att ”Det är en bra början, men 
man borde kunna hitta nyckeltal kring planering och arbetsorderplanering som medarbetare kan 
förstå”. I intervjun framgick det att tolkningsproblematik och olika budgeteringar av 
underhåll, försvårar möjligheten att dra korrekta slutsatser från benchmarkingresultatet. 
Slutligen avslutade respondenten med att säga att de respekterar konkurrenslagstiftningen 
men såg ett värde i att dela med sig av resultatet, argumentet löd: ”… det är ju liksom grejen 
med benchmarking, att veta att just dom är bäst på det här. Hur gör dom? Den dimensionen tappar vi 
nu”. 
 
Företag B 
I intervjun framfördes att det inte finns dokumenterad planering av analysarbete eller 
handlingsplan för benchmarkingresultatet. Däremot fanns dokumenterad instruktion hur de 
har tagit fram data. I intervjun sades att det finns en önskan om att ledningen var mer 
engagerad i underhållsverksamheten, uppskattade det mer och följde upp det mer. 
Respondenten sa: "Största utmaningen med underhåll är att få det synligt på ett bra sätt". 
Respondenten poängterade att tolkningsproblematik av nyckeltalen, bristfälliga systemstöd 
och olika organisationsstrukturer försvårar analys av nyckeltal. Ett exempel på 
tolkningsproblematik är vad olika bruken anser vara driftaktivitet respektive 
underhållsaktivitet. Respondenten betonade att om samtliga benchmarkingpartners skulle 
dela med sig av sina framgångsrika arbetssätt, skulle förutsättningarna öka för att använda 
benchmarking som drivkraft i kvalitetsutveckling. Respondenten sa: "Man vill ju höra från 
dom som är bäst, plocka ut guldkornen och sen transformera det i vår organisation så det passar vår 
organisationskultur. Det är lika med Toyotamodellen (Lean), du kan fritt kopiera, det är en process 
med människor. Det kommer att ta 20 år innan vi skulle hinna ikapp, och då har de tänkt vidare. 
Förstår att många tycker att det blir kartellbildningar, men underhåll är inte produktion, det är en 
avsevärd skillnad. Underhåll ser till att maskinerna snurrar, vi har ingen kunskap om produkten som 
påverkar våra priser och löner".  
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Företag C 
I intervjun framkom det att Företag C inte har dokumentation för hur organisation har tagit 
fram data, hur de ska analysera benchmarkingresultatet eller hur de ska använda 
benchmarking i deras kvalitetsutveckling. Det finns påbörjade arbete kring ständiga 
förbättringar och KPI-arbete, men respondenten ansåg att det fortfarande inte är strukturerat 
och likriktat med andra bruk i koncernen. Respondenten menade att det finns 
tolkningsproblematik vid inmatning av data och olikheter hur organisationen fördelar 
kostnader mellan drift- och underhållsorganisation, vilket försvårar analysarbetet. 
Respondenten menade: "Du kan inte få 100 % data innan alla har en gemensam kontoplan. Det 
styrs mycket av hur du har konterat fakturan i slutändan. Vad är förebyggande aktivitet och vad är 
tillståndsbaserande? Jag tror att det finns lika många åsikter som det finns folk som jobbar med det." 
Vidare menade respondenten att inte ta hänsyn till planerade underhållsstopp, ger ett 
missvisande utfall. Respondenten menade att om benchmarkingpartners skulle dela med sig 
av sina arbetssätt och framgångsfaktorer, skulle Företag C enklare kunna använda 
benchmarking som drivkraft i kvalitetsutvecklingen av underhållsverksamheten. 
Respondenten menade även att nyckeltalen behöver brytas ned i några nivåer för att 
använda dom i dagliga arbetet. Respondenten sa: "För att få kraft på golvet och i organisationen, 
så är det andra typer av nycklar som behövs för att trigga engagemanget. En mekaniker på golvet bryr 
sig inte om E1 om det är 1,5 eller 2,5. Det kan han inte påverka, relatera till eller förstå".  
 
Företag D 
I intervjun framgick det att Företag D inte har specifika dokument för analysstrategi och 
handlingsplan för benchmarking. Samtidigt menade respondenten att det är självklart att 
benchmarkingarbetet ska behandlas på samma sätt som övrigt förbättringsarbete. 
Respondenten menade att det finns olika tolkningar bland benchmarkingpartners vad som 
är underhållsaktiviter eller inte, vilket kan påverka utfallet och analysarbetet för 
benchmarking. Respondenten uttryckte: "Det behöver göras en utredning av tolkningarna, så vi 
kan komma överens om hur vi ska tycka. Man kan ha olika uppfattningar. Det finns inga rätt eller fel, 
utan det gäller att man beslutar sig för något". I intervjun framgick det att ledningen borde 
fokusera mer på ledning och styrning än tekniska lösningar, då detta kan bidra till att 
förbättringsarbetet bromsas in. I intervjun framkom det att nyckeltalen i benchmarking är 
mest relevant för ledningsgruppen än medarbetare eftersom de är övergripande nyckeltal. 
Respondenten sa: ” … man pratar på höga nivåer, då är alla överens men börjar man gå ner en bit 
då blir det problem. Hur ska vi använda det i praktiken?” Medarbetare vill ha nyckeltal som de 
känner att medarbetarna kan påverka och förbättra sig på, med lägre nyckeltal kan Företag E 
diskutera hur de jobbar och vilka förbättringsmål de ska ha. 
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Företag E 
I intervjun framkom det att Företag E har dokumenterad instruktion hur de har tagit fram 
data, men att de inte har dokumenterad planering av analysarbetet eller handlingsplan av 
benchmarking. I intervjun kunde inte frågan besvaras om de hade kartlagda processer, men 
att det fanns fokus på arbetsorderflödet. Vidare sades det i intervjun att ledningen inte har 
stort engagemang för benchmarkingarbete, vilket har lett till att inget analysarbete kommer 
att genomföras. Orsaken till lågt engagemang var att data i benchmarking inte är jämförbart, 
då det finns mycket tolkningsproblematik kring vad som är drift och vad som är underhåll. 
Respondenten menade: ”… i slutändan handlar det om hur man konterar fakturan och vad man 
anser vara hemkostnadsstället”. I intervjun framkom det även att organisationen har tidsbrist 
och har dåligt systemstöd för att följa upp dessa nyckeltal. Respondenten menade också att 
man tappar huvudsyftet med benchmarking, att lära sig av varandra. Respondenten sa:" … 
man vill veta hur dom jobbar? Det vore intressant att få reda på det, så att man kan lära utav 
varandra, för det är ju ändå det som är grundprincipen med benchmarking. Det ger ju ökad 
konkurrenskraft mot globala marknaden". 
 
Företag F 
I intervjun framgick det att Företag F har dokumenterad instruktion hur det tagit ut data för 
benchmarking, men det fanns ingen dokumentation för analysstrategi och handlingsplan för 
specifikt benchmarking. Däremot sa respondenten att benchmarkingarbetet kommer 
troligtvis hanteras på samma sätt som övrigt förbättringsarbete. Respondenten menade att 
ett hinder för att använda benchmarking som drivkraft i kvalitetsutvecklingen av 
underhållsprocessen, är att ledningens engagemang sänks eftersom i benchmarkingresultatet 
mixas mellan pappersbruk och massabruk.  Respondenten sa: "Det skulle bli större 
engagemang och lättare att driva arbetet om man jämförde varje pappersbruk och massabruken för sig. 
Ledningsgruppen är… ja, jag skulle inte säga ointresserad men de tycker inte att det är så kul att kolla 
på pappers- och massabruk tillsammans. Vi hoppas att fler bruk hoppar på benchmarking så det finns 
möjlighet att bruken syns inom olika kluster".  Vidare menade respondenten att planerade stopp 
inte beaktas, vilket påverkar benchmarkingresultatet. I intervjun framkom det även att 
tolkningsproblematiken påverkar utfallet. Slutligen framkom det också att nyckeltalen inte 
kommer att driva majoriteten av medarbetarna att kvalitetsutveckla underhållsprocessen, 
eftersom det är siffror som medarbetare har svårt att påverka. 
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Företag G 
I intervjun och dokumentanalysen framgick det att Företag G har dokumenterad instruktion 
hur det tagit ut data för benchmarking, men att det inte finns dokument för analysstrategi 
och handlingsplan för specifikt benchmarking. Benchmarkingarbetet kommer troligtvis 
hanteras enligt rutinerna för organisationens övriga KPI- och förbättringsarbete. I intervjun 
framfördes det att ledningens engagemang för underhåll är inte alltid synligt och skulle 
kunna ökas. Respondenten menade att nyckeltalen är komplexa och att faktorer som 
organisationsstruktur, organisationskultur, tolkning vad som är underhåll och olika sätt att 
fördela kostnader, påverkar utfallet. Detta menade respondenten försvårade analysarbetet. 
Respondenten sa: "Analyserar vi mer ingående på de här nyckeltalen och parametrarna, så är det så 
pass komplext. Så man kanske skulle behöva fler exempel, för att delförklara komponenterna i 
nyckeltalen. För det är där man hamnar i diskussioner och det kan ju räcka med att man missar en 
detalj. Jamen vi har tolkat det så, men det har inte ni. Det är väldigt många faktorer som är 
organisationsrelaterade vill jag påstå". I intervjun framkom det att man såg positiv på 
benchmarking och att om ungefär tre år, kommer man kunna dra stora nyttor av verktyget. 
Respondenten avslutade: " Tycker det är ganska grovt. Det ger en hint. Det krävs att vi tittar över 
längre tid pga. av våra fabriksstopp för att få ett rättvist resultat. Men det är ändå tillräckligt för 
underhållscheferna kan börja diskutera om detta. Tillförligheten kommer att öka i 
benchmarkingsiffrorna, helt klart. Om vi jobbar, alla företag som är iblandade, jobbar med dom. Det 
kan ju bli väldigt fel om vissa jobbar väldigt intensivt med det och så är det vissa som inte gör det". 
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Analys 
I detta avsnitt kommer studiens empiri analyseras i relation till studiens syfte och teoretiska 
referensram.   
____________________________________________________________________________ 

Hur har organisationerna strukturerat sig för att öka förutsättningarna att 
lyckas med benchmarking av underhållsverksamheten ur ett 
kvalitetsutvecklingsperspektiv? 
 
Engagerat ledarskap  
Engagerat ledarskap för kvalitetsutveckling är något som finns hos alla tillfrågade företag. 
Däremot var ledningens engagemang lägre för SSG Benchmark pga. ovilja att jämföra sig 
med bruk som inte bedriver samma sorts produktion. Detta minskar förutsättningarna för 
benchmark, då Asrofah et al. (2010) menar att en av de största förutsättningarna för 
framgångsrikt benchmarkingarbete är att högsta ledningen är engagerad i projektet. Om inte 
idén om nytt arbetssätt är väl förankrat med ledningen är förutsättningarna undermåliga att 
arbetet blir lyckat, eftersom det då finns risk för att arbetet endast blir ett teoretiskt arbete 
som inte förankras i verksamheten (Cook, 1995). 
 
I fallorganisationen fanns ett relativt lågt engagemang hos ledningen gällande 
underhållsorganisationen, vilket medför bristfällig uppföljning av underhåll. Lågt 
engagemang hos ledningen och bristande uppföljning av underhåll medför i sin tur till 
bristande motivation hos medarbetarna i fallorganisationen. Detta passar samman med 
Talibs et al. (2011) argument att det är av stor vikt att ledningen följer upp arbetet och 
ständig coachar arbetsgruppen vid motgångar för att behålla och öka medarbetarnas 
motivation för nytt arbetssätt. Detta går även i linje med Bergman och Klefsjös (2007) 
resonemang att ledningens engagemang för kvalitetsarbete och ständiga förbättringar är en 
förutsättning för att organisationens i sin tur ska engageras i kvalitetsutveckling.  
 
Kortfattat bör ledningens engagemang höjas i fallorganisationen för att få bättre 
förutsättningar att lyckas med benchmarking ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv (Bergman 
& Klefsjö, 2007). 
 
Kunden i centrum  
Det råder ingen tvekan om att driftorganisationen är kunden till samtliga 
underhållsorganisationer. Bergman & Klefsjö (2007) menar att en förutsättning för 
kvalitetsutveckling är att veta vem som är kunden och vad kunden tycker är kvalitet.   
 
Målsättning för underhållsprocesserna är att leverera hög tillgänglighet till 
driftorganisationen på ett kostnadseffektivt sätt. Precis som Komonen (2002) menar påverkar 
underhållverksamheten industrins produktion, att största fokus är på hög tillgänglighet på 
produktionsutrustningen och låga underhållskostnader. 
 
Sammanfattningsvis finns en mognad i fallorganisationen om att sätta kunden i centrum, 
vilket skapar förutsättningar att driva benchmarking ur ett kvalitetsperspektiv (Bergman & 
Klefsjö, 2007). 
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Skapa förutsättningar för delaktighet  
Förutsättningar för delaktighet finns i fallorganisationen, genom löpande information och 
att medarbetarna blir tillfrågade att medverka i olika förbättring- och problemlösningsforum. 
Förutsättningar för delaktighet tyckte fallorganisationen också skapas genom att bryta ned 
organisationens övergripande mål till individnivå. Detta överensstämmer med Bergman & 
Klefsjö (2007) och Talib et al. (2011) resonemang att för att genomföra lyckade 
kvalitetsarbeten krävs det att medarbetarna själva är delaktiga i utformningen av 
arbetsmetoderna och förstår deras roller och ser gemensamma målet med förbättringen 
(Talib et al., 2011)  
 
Sammanfattningsvis finns en mognad i fallorganisationen om att skapa förutsättningar för 
delaktighet, vilket skapar förutsättningar att driva benchmarking ur ett kvalitetsperspektiv 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Basera beslut på fakta 
Att arbeta med nyckeltal för att arbeta faktabaserat. Mätningen och uppföljning av nyckeltal 
skapar ett driv att förbättra fallorganisationens processer. Att arbete faktabaserat ger även 
medarbetarna ökad insikt om sin egen organisation. Dessa resonemang kan stärkas av teorin, 
då Afrofah et al. (2010) menar att fördelarna med att arbeta faktabaserat minskar 
hemmablindhet och ökar sannolikheten att anta nya arbetssätt för att kontinuerligt förbättra 
organisationens processer.  
 
Däremot finns det problem att arbeta faktabaserat i alla avseende i fallorganisationen, då det 
krävs att det finns dugliga systemstöd för arbetet. Ljungberg och Larsson (2012) hävdar 
också att statistiska verktyg ökar förutsättningar för att jobba faktabaserat och kunna 
förbättra processen utifrån statistiska underlag. 
 
Vad som är värt att nämna är att samtliga underhållsverksamheter i fallorganisationen 
påbörjade sitt KPI-arbete för 2-3 år sedan. Innan mättes väldigt mycket, men som varken 
vara relevant för kvalitetsutveckligen eller som inte följdes upp. Nu har blicken lyfts 
gällande nyckeltal och tittar vid som bidrar till affärsmässig framgång. Bergman och Klefsjö 
(2007) har samma argumentationslinje som fallorganisationen genom att påpeka att många 
verksamheter gör mätningar för att värdera de enstaka enheterna och inte för att värdera och 
förbättra processen. Respondenten fortsätter med att det finns en attityd att så länge man har 
bra nyckeltal, går verksamheten bra, men så behöver fallet inte vara. Sliteen et al.(2011) 
argumenterar att data som samlas in ska vara relevant för att de beslut som fattas inte blir 
felaktiga och riskerar att leda till misslyckanden för företaget. Detta gör att mätningen inte 
bidrar till nytta. Park et al. (2005) fortsätter argumentet genom att betona att verksamheter 
måste vara medveten om att mätning inte nödvändigtvis behöver bidra till förbättringar, 
utan det krävs systematiskt arbete för att få ut nytta.   
 
Sammanfattningsvis finns en mognad i fallorganisationen om att basera beslut på fakta, 
vilket skapar förutsättningar att driva benchmarking ur ett kvalitetsperspektiv (Bergman & 
Klefsjö, 2007). 
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Arbeta med processer  
I fallorganisationen var processerna kartlagda. Det fanns ett stort fokus att uppnå 
underhållsprocessens mål dvs. leverera hög tillgänglighet till kunden på ett 
kostnadseffektivt sätt. Detta går i linje med varför man jobbar processorienterat, då Bergman 
och Klefsjö (2007) menar att målet med att jobba processorienterat, är att tillfredsställa 
processens kund och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. 
 
Vidare menar teorin att processorienterat arbetssätt skapar bättre förutsättningar att lyckas 
med benchmarking och kvalitetsutveckling, då det handlar om att förstå sina processer och 
deras förbättringspotential. Utan identifiering av process är det svårt att veta vad som bör 
mätas, jämföras och förbättras (Cook, 1995; Sörqvist, 2004). 
 
Sammanfattningsvis finns en mognad i fallorganisationen om att arbeta med processer, 
vilket skapar förutsättningar att driva benchmarking ur ett kvalitetsperspektiv (Bergman & 
Klefsjö, 2007).  
 
Arbeta med ständiga förbättringar 
I fallorganisationen arbetar de med ständiga förbättringar, ett arbete som påbörjades mer 
intensivt för 2-3 år sedan. Detta är ingen slump då Bergman och Klefsjö (2007) menar att 
alltfler organisationer påbörjar systematiska förbättringsarbeten, då kundkraven ökar, nya 
tekniska innovationer utvecklas och konkurrensen intensifieras. 
 
Samtidigt som fallorganisationen tyckte att de jobbade med ständiga förbättringar, ansåg de 
också att det svårt att motivera varför de ska arbeta mer med förebyggande underhåll. Det är 
alltså svårt att påtala nyttan, att ett visst antal timmar förebyggande underhåll kan ge ett 
visst antal mindre kostnader. Därför är det viktigt menar Bergman och Klefsjö (2007) att det 
är viktigt basera beslut om förbättringar på väl underbyggd fakta. Det krävs kunskap om 
variation för att kunna skilja verkliga påverkande faktorer från brus.  
 
I fallorganisationen var det brister i hur man prioriterar förbättringsarbeten, vilket gör att 
förbättringsarbetena blir för omfattande som leder till slut att förbättringsarbeten inte 
realiseras, pga. tid- och resursbrist. Hanman (1997) poängterar att vid utarbetning av 
handlingsplan måste prioritering av förbättringsåtgärder göras, där prioriteringarna ska vara 
utifrån ett strategiskt perspektiv och det som ökar graden av konkurrenskraft.  
 
I fallorganisationen uppstår det förändringsmotstånd vid förbättringsarbeten. Angelöw 
(2010) argumenterar att förändringsmotstånd uppstår vanligtvis om personer upplever att 
förändringen hotar situationen och status i organisationen. Förändringsmotstånd utspelar 
sig genom beteende som motverkar förändringen. Dessa beteenden kan vara aggressivitet, 
förnekelse och ointresse.  
 
Kortfattat bör arbetet med ständiga förbättringar utifrån ett kvalitetperspektiv ökas, för att få 
bättre förutsättningar att lyckas med benchmarking ur ett kvalitetsutvecklingsperspektiv 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
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Hur har organisationerna planerat att analysera benchmarkingsresultat för att 
hitta förbättringspotential i underhållsverksamheterna? 
I fallorganisationen fanns ingen dokumenterad plan för hur de skulle analysera 
benchmarkingresultatet, men benchmarking kommer troligtvis att analyseras på samma sätt 
som övriga förbättringsprojekt. Precis som Andersen et al. (1997) hävdar så ska inte 
benchmarking vara ett första steg på vägen till förbättring utan ett komplement till redan 
befintliga verktyg. Bergman & Klefsjö (2007) menar också att benchmarking och övrigt 
kvalitetsarbete i organisationen måste harmonisera med varandra för att minska risken för 
intern konflikt. I fallorganisationen framkom det samtidigt en skepsis om de skulle analysera 
benchmarkingresultatet, pga. ledningen inte såg direkta nyttan med arbetet och att 
organisationen ska fokusera på mer resurskrävande projekt. Detta är försämrar 
förutsättningarna för ett lyckat benchmarking, då Asfrofah et al. (2010) framhäver att brist i 
engagemang från ledning och tidsbrist är två vanliga hinder för förbättringsarbete. 
 
De tillförfrågade underhållsverksamheterna påstod att vid analys är det viktigt att 
nyckeltalen inte analyseras ensamt, utan att man bör göra sambandanalyser med ett flertal 
andra nyckeltal, för att undvika att dra fel slutsatser. Detta överensstämmer med teorin, då 
Camp (1993) påpekar att vid analys av resultat kan även statistiska system som t.ex. 
sambandsdiagram användas för att hjälpa organisationer att se om det finns samband mellan 
olika prestationsmått. Verksamheter kan då avgöra om det finns ett negativt eller positivt 
samband eller inget samband alls. Cook (1995) fortsätter argumentationslinjen genom att 
säga att vid identifiering av samband är det av betydelse att ta hänsyn till faktorer som kan 
påverka resultatet. Det kan därför vara tvunget att upprätta en serie sambandsdiagram för 
att se om det finns flera faktorer som påverkar det aktuella nyckeltalet eller variabeln. 
 
I fallorganisationen förekommer det vid analysarbete att en arbetsgrupp genomför 
brainstorming och använder 5 varför strategin för att identifiera grundorsaker. Detta skulle 
kunna tänka användas i benchmarkingarbetet också. Sörqvist (2004) betonar att detta är ett 
tillräckligt sätt att analysera data.   
 
Vid analysarbete i fallorganisationen framkom det att en alternativ analysstrategi är att 
analysera skillnaderna och utreder sedan orsakerna till skillnaden. Enligt teorin är detta en 
lämplig analysmetod, då Andersen et al. (1997) menar att målet med analysen är att studera 
skillnader mellan prestationsnivåerna mellan de egna och partnernas process, identifiera de 
grundläggande orsakerna till skillnader och vilka faktorer som speciellt bidrar till 
skillnaderna.  
 
Sammanfattningsvis finns det ingen beslutad och dokumenterad analysstrategi för 
benchmarkingresultatet. Mognad av planering- och analysarbetet kan höjas i 
fallorganisationen. Däremot fanns det antaganden om att eventuellt använda befintliga 
analysstrategier i fallorganisationen. 
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Hur har organisationerna planerat att använda benchmarking för att 
kvalitetsutveckla underhållsverksamheterna? 
I fallorganisationen fanns det ingen beslutad eller dokumenterad handlingsplan 
överhuvudtaget för benchmarkingarbetet. Enligt Hanman (1997) är det centralt att 
verksamheten bestämmer vad de vill få ut av benchmarking. Dock är detta något som 
ledningen inte har fastställt förrän det är dags eller strax efter mätningen genomförs.  
 
Även om det inte fanns dokumenterad handlingsplan, fanns det många förhoppningar om 
benchmarkingarbetet och hur de kunde använde det för att förbättras. 
Underhållsverksamheterna menade att benchmarking kan öka både ledningens och 
medarbetarnas förståelse för organisationens sammanhang och helhet. Även Elmuti et al., 
(1997) framhäver att benchmarking kan bidra till att enskilda individer i verksamheten får 
bättre helhetssyn för både sin egen verksamhet och andra verksamheters processer. Detta 
kan i sin tur leda till att medarbetarna drivs mer till att förbättra organisationen och en 
starkare vilja och mer inspiration att tänka nytt.  
 
Underhållsverksamheterna tyckte även att benchmarkingarbetet kan utgöra en gemensam 
plattform i koncernen gällande kvalitetsutveckling. Teuteberg et al (2013) påstår att en 
gemensam plattform och gemensamt språk mellan avdelningar och yrkesgrupper ökar 
förutsättningarna för ökad förståelse och acceptans för förbättringsåtgärder.  
 
Underhållsverksamheter tyckte att benchmarkingarbetet ger redan idag ett kvitto på hur 
verksamheterna har prioriterat och arbetet organisatorisk. I och med detta finns det en 
förhoppning i underhållsverksamheterna att det hårda arbetet för ständiga förbättringar 
syns i benchmarking, och kan då påvisas till ledningsgrupp och styrelse. Att benchmarking 
är en bekräftelse på hur organisationens arbetsätt är bra eller dåligt är i överensstämmelse 
med tidigare studier, då Sörqvist (2004) menar att med hjälp av benchmarking får 
verksamheter större förståelse om hur organisationens prestationer förhåller sig till andra 
organisationer. Asrofah et al. (2010) fortsätter resonemanget genom att säga att jämförelser 
av prestationsmått med sin egen organisation och andra verksamheter har bidragit till har 
växt eller behållit sig kvar på konkurrerande marknader.  
 
Sammanfattningsvis saknas beslutad och dokumenterad handlingsplan för hur 
benchmarking kan användas för att kvalitetutveckla verksamheterna. Mognad av planering- 
och lär-faserna kan höjas i fallorganisationen. Däremot fanns det antaganden och 
förhoppningar vad benchmarking kunde bidra med ur ett kvalitetsperspektiv. 
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Utifrån organisationernas förutsättningar och planering av 
benchmarkingarbetet, vilka indikatorer saknas för att de kommer använda 
benchmarking som drivkraft i underhållsverksamheternas kvalitetsutveckling? 
Att underhållsverksamheterna saknade dokumentation för analysstrategi och handlingsplan 
för benchmarking, är två indikatorer at fallorganisationen inte kommer att använda 
benchmarking som drivkraft i kvalitetsarbetet. Konstaterandet stärks av teorin, då Hanman 
(1997) menar att grundliga förberedelser innan genomförandefasen är av ovärderlig 
betydelse för ett lyckat partnerskap och benchmarkingprocess. 
 
En annan indikator som saknas är att vissa underhållsverksamheter inte hade en uttalad 
arbetsgrupp eller huvudansvar för benchmarkingarbetet i organisationen. Hanman (1997) 
menar att det är centralt att det finns en projektgrupp som ansvarar för genomförande av 
arbetet, och för att försäkra sig om att arbetet fortlöper och följs upp (Bergman & Klefsjö, 
2007). 
 
En ytterligare indikator som saknas är att vissa underhållsverksamheter inte hade 
dokumenterat hur data hade tagits fram och vilket data de hade tagit fram för 
benchmarking. Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är det av stor vikt för benchmarkingarbetet 
att arbetsgruppen dokumenterar och planerar för hela arbetsprocessen, och sätter upp mål 
med benchmarkingarbetet. Även Hanman (1997) och Karlöf (1997) påpekar att det är 
styrande för ett lyckat arbete att dokumentera framtida och vidtagna åtgärder. Orsaken till 
varför det är viktigt att dokumentera vidtagna åtgärder är att många verksamheter begår 
samma misstag, pga. avsaknad av dokumentation av vidtagen åtgärd och motiv till vidtagen 
åtgärd (Hanman, 1997; Karlöf, 1997). 
 
Underhållverksamheterna i fallorganisationen påpekade att det fanns stor 
tolkningsproblematik i benchmarkingsiffrorna, vilket är en indikator att organisationerna 
hindras av att använda benchmarking som drivkraft i kvalitetsutvecklingen. Resonemanget 
stärks av teorin, då den visar att det är en vanlig fallgrop vid benchmarking att verksamheter 
inte säkerställer en tydlig definition av nyckeltalen, vilket kan leda till begreppsförvirring 
och att verksamheter mäter olika saker (Elmutti et al, 1997). Det är därför viktigt att 
kvalitetssäkra nyckeltalen genom att välja objektiva, väsentliga och definierade mätetal (Lee 
et al., 2005). Dock menar Andersen et al. (1998) och Karlöf (1997) att en nackdel med 
konkurrentbenchmarking som fallorganisationen ingår i, är att benchmarking lätt kan bli 
ytlig och nyckeltalsfokuserad på grund av problem med informationsdelning mellan 
konkurrenter.  
 
Konkurrenslagstiftningen utgör därför ett hinder för benchmarkingpartners att dela med sig 
av information, vilket minskar möjlighet till att använda benchmarking som drivkraft i 
kvalitetsutvecklingen (Andersen et al., 1998; Karlöf, 1997). Vidare försvårar 
konkurrenslagstiftningen för underhållsverksamheterna att se vilka resultat som tillhör olika 
pappers- och massabruk. Detta medför till att underhållsverksamheterna inte får jämförbart 
data och kan därför inte göra kvalificerade slutsatser.  
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En ytterligare indikator att underhållsverksamheterna inte kommer använda benchmarking 
som drivkraft i kvalitetsutvecklingen, är att underhållsverksamheterna tror att 
benchmarkingresultatet påverkas i stor grad av skillnaderna i hur organisationerna bokför 
och budgeterar underhåll- och driftorganisationen.  Detta stärks av teorin då Tagesson (2003) 
påpekar att olika organisatoriska lösningar kan påverka resultatet av nyckeltal och göra det 
svårt att göra jämförelser. Därför är det viktigt att deltagande benchmarkingdeltagare 
kommer överens om hur de ska klassificera verksamheten i aktiviteter, eller fördelar 
ekonomiska mätetal. Olika principer kan leda till annan fördelning av kostnader. Detta gäller 
även för fördelningen av omkostnader i tid och fördelning av investeringsutgifterna över tid. 
En förutsättning för rättvisa jämförelser mellan två organisationer är att fördelning mellan 
perioderna byggs på samma principer (Moffett, Andersen-Gillespie & McAdam, 2008). 
 
Underhållsverksamheterna menade även att ett hinder för att använda benchmarking som 
drivkraft i deras kvalitetsutveckling, var att nyckeltalen är väldigt övergripande. Dessa 
övergripande nyckeltal har medarbetarna svårt att relatera till och att förstå hur de kan 
påverka nyckeltalens riktning. Argumenten går i linje med vad som står i teorin, att det är av 
stor betydelse att definiera och koppla nyckeltalen till operativa aktiviteter för att det ska 
kunna leverera nytta och ge mening för medarbetarna och verksamheten (Sliteen et al., 2011).  
 
En annan indikator som saknas för att använda benchmarking som drivkraft i 
kvalitetsutvecklingen är att underhållsverksamheterna tyckte att det var ett relativt lågt 
engagemang för underhåll och dess kvalitetsutveckling, vilket bromsar utvecklingen av 
underhåll. Teoeriner visar på att det är viktigt att ledningen bjuder in medarbetare till 
delaktighet, ha öppen och kontinuerlig information samt att ledningen visar engagemang 
och motiverar (Angelöw, 2010). Om ledningens engagemang är lågt för kvalitetsarbete, finns 
det risk för att medarbetarnas motivation sänks för kvalitetsarbete (Asrofah et al., 2010). 
 
En ytterligare indikator som saknas för att använda benchmarking som drivkraft i 
kvalitetsutveckling är bristfälliga systemstöd hos underhållsverksamheterna. Bristfälliga 
systemstöd medför att det blir svårt för fallorganisationen att mäta och följa upp många 
nyckeltal. Detta medför till att underhållsverksamheterna väljer att använda nyckeltal som är 
lättillgängliga. Teorier visar att mätetalen i benchmarking ska vara relevanta för att förbättra 
processen och för att nå förväntat resultat med benchmarkingarbetet (Sörqvist, 2004). 
Andersen et al. (1997) menar att en vanlig fallgrop med definiering av nyckeltal är att 
organisationer identifierar mätetal som är enkla att mäta, snarare än att hitta mått som är 
väsentliga för kvalitetsutveckling.   
 
Delvis avsaknad av struktur för ständiga förbättringar och basera beslut på fakta är en 
ytterligare indikator att underhållsverksamheterna inte kommer att använda benchmarking 
som drivkraft i kvalitetsutvecklingen. Detta resonemang stärks av teorin, då Park et al (2005) 
betonar att det är av betydelse att verksamheterna har förståelse för att mätning är 
grundläggande för lyckat förbättringsarbete. Vidare hävdar Sörqvist (2004) att 
benchmarkingarbetet måste baseras på identifiering, förståelse för processens viktigaste 
förbättringsmöjligheter, och hur dessa områden påverkar verksamhetens resultat och 
framgång. 
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Sammanfattningsvis var det få indikatorer hos underhållsverksamheterna på hur de kunde 
använda benchmarking som drivkraft i kvalitetsarbetet. Mest fokus låg på nyckeltalen och 
dess datakvalitet, istället på hur förbättringsarbetet borde drivas. Elmutti et al., (1997) 
argumenterar att en känd fallgrop i benchmarkingarbetet, är att verksamheter lägger för 
stort fokus på jämförelse av nyckeltal än själva förbättringsprocessen. Vidare menar Lee et al. 
(2005) att en av de svåraste frågorna i benchmarking och förbättringsarbete är hur 
verksamheten ska ta sig till önskat läge inom utsatt tid.  
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Slutsats 
I detta avsnitt redovisas slutsatserna av analysen av studiens empiri. Detta är i sin tur kopplat till 
studiens syfte.   
__________________________________________________________________________________ 
 
Utifrån studiens empiri, har hörnstensmodellen, se figur 3, och PDSA/Xerox-cykeln, se figur 
4, använts för att visualisera studiens slutsatser om hur underhållsverksamheter inom 
pappers- och massaindustri medvetet har strukturerat och planerat att använda 
benchmarking som drivkraft i underhållsverksamheters kvalitetsutveckling. 
Hörnstensmodellen symboliserar slutsatserna om organisationernas struktur, och 
PDSA/Xerox-cykeln symboliserar slutsatserna om organisationernas planering av 
benchmarkingarbetet.  
 

 
Figur 3. Hörnstenmodellen integrerat med studiens slutsatser. 
 
Fallorganisationen har i majoritet strukturerat sig väl. Däremot finns det 
förbättringspotential gällande hörnstenarna arbete med ständiga förbättringar och engagerat 
ledarskap. I fallorganisationen hävdas det att det finns engagemang för ständiga 
förbättringar på lednings nivå, men att det saknas systematik för ständiga förbättringar. Det 
saknas även engagemang från ledningen gällande industriunderhåll och dess 
kvalitetsutveckling. 
 

  
Figur 4. PDSA/Xerox-cykeln integrerat med studiens slutsatser. 
 
Gällande fallorganisationens planering av hur de ska använda benchmarking som drivkraft i 
underhållsverksamheternas kvalitetsutveckling, är slutsatsen att det finns 
förbättringspotential. Det finns i liten utsträckning medvetenhet om hur fallorganisationen 
planerar att analysera och att använda benchmarkingresultatet som drivkraft i deras 
kvalitetsutveckling.   
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För fasen Planera (Plan) visar empirin att det finns förbättringspotential gällande samsyn i 
hur de tolkar nyckeltalen, och att det finns även en avsaknad av dokumenterad planering för 
hur benchmarkingarbetet ska användas.  För fasen Studera (Check) visar empirin att det 
finns vedertagna analysmetoder i fallorganisationen, men det finns inte dokumenterade 
planering kring hur dessa analysmetoder ska användas i benchmarkingarbetet. I fasen Lär 
(Act) visar empirin att det finns delvis avsaknad kring dokumentation för hur man ska 
arbeta med benchmarking, vilket skapar undermåliga förutsättningar för hur arbetet ska 
följas upp.  
 
Utifrån dessa slutsatser om fallorganisationens förbättringsområden föreslås dessa 
rekommendationer: 

• Öka ledningens engagemang för industriunderhålls kvalitetsarbete. 
• Öka underhållsverksamheternas mognad för ständiga förbättringar, exempelvis 

fokusera mer på förebyggande underhåll. 
• Förbättra planeringen av hur benchmarkingarbetet ska bedrivas, t.ex. hur 

benchmarkingresultatet ska analyseras och nyttjas. 
• Använd mer operativa och greppbara nyckeltal som är kopplade till operativa 

aktiviteter, för att enklare förstå hur benchmarking kan analyseras och användas i 
fallorganisationens kvalitetsutveckling. 

• Arbeta för ökad samsyn om hur nyckeltalen ska tolkas, för att förenkla arbetet hur 
benchmarkingarbetet ska analyseras. Ökad samsyn skulle även bidra till ökad 
upplevelse av att data är mer jämförbart. 

• Kommittén bör skapa en gemensam och flexibel arbetsmodell för hur benchmarking 
ska planeras och struktureras för att använda benchmarking som drivkraft i 
fallorganisationens kvalitetsutveckling.  

• Kommittén bör hjälpa benchmarkingpartners med kvalitetssäkring av inrapporterat 
data. 

• Öka möjligheterna till lärande mellan benchmarkingpartners. 
 
I nästa avsnitt diskuteras dessa rekommendationer vidare hur de kan tillämpas och varför de 
nödvändiga för ett framgångsrikt benchmarkingarbete utifrån ett 
kvalitetutvecklingsperspektiv. 
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras samband mellan studiens empiri och tidigare forskning. Även studiens 
författares reflektioner av studien kommer att redovisas. 
___________________________________________________________________________ 
 
Benchmarking utlovas många gånger vara nyckeln till affärsmässig framgång och en 
drivkraft för verksamheters kvalitetsutveckling. Detta är dock på ett villkor – att 
benchmarkingarbetet har de förutsättningar som krävs för framgångsrikt arbete. Tyvärr 
visar studiens slutsatser att fallorganisationen har förbättringspotential gällande både 
mognad av sitt kvalitetsarbete och hur de planerar och strukturerar benchmarkingarbetet.  
 
Att arbeta med ständiga förbättringar var något som delvis saknades i fallorganisationen. 
Vad jag kan tycka är intressant, är att samtliga benchmarkingparterns påbörjade eller gjorde 
stora revideringar i sina ständiga förbättringsarbeten för endast tre år sedan eller senare. 
Detta ger en indikation att pappers- och massaindustrierna står inför krav att effektivisera 
och förbättra sina verksamheter. Precis som Almström och Kinnander (2006) hävdar börjar 
alltfler industrier bemöta ett hårdare konkurrensklimat, pga. globaliserad marknad och ökad 
användning av teknologi, vilket tvingar industrierna att tänka om och ställa sitt kvalitet- 
förbättringsarbete på sin spets.  
 
I många avseenden gällande kvalitetsarbete har underhållsverksamheterna i denna studie 
kommit långt, där vissa har kommit längre än andra.  Att arbeta med processer eller arbeta 
med att basera beslut på fakta är givetvis förutsättningar för lyckat kvalitetsarbete, men vad 
ger det om ledningens engagemang är lågt för underhållverksamheterna? För det var som 
upplevdes i fallorganisationen. Precis som Bergman och Klefsjö (2007) menar utgör 
engagerat ledarskap grunden för lyckat kvalitetsarbete och benchmarkingarbete. För att 
fallorganisationen ska lyckas med benchmarking- och kvalitetsarbetet i 
underhållsorganisationen är det viktigt att det finns ett engagemang för 
underhållsorganisationen och dess kvalitetsutveckling i ledningsgrupper. 
 
I empirin framkom det att underhållsverksamheterna oftast bara ses som en kostnad, en 
attityd som måste ändras för att lyckas med kvalitetsarbetet. Precis som Bergman & Klefsjö 
(2007) menar måste kvalitet ses som en helhet av organisationens värderingar. Därför är det 
viktigt att se underhållsorganisationerna som en del av industrianläggningens helhet, och en 
del av en helhet som har stor påverkan på fabrikens omsättning. Fokus borde ligga på hur 
kan underhållsprocesserna utvecklas för att tillfredsställa slutkunderna ännu mer? Givetvis 
kan underhållskostnaderna sänkas till minimala nivåer, men var går gränsen när låga 
underhållskostnader påverka både extern kund och omsättningen negativt? Även om 
underhållsaktiviteter oftast bokförs som en kostnad borde verksamheten lyfta blicken och 
fråga sig i hur stor omfattning bidrar underhållsorganisationen till kundnytta och 
organisationens intäkter. Jag vill förstärka mitt resonemang med en av respondenternas 
resonemang: "För en framgångsrik verksamhet måste du ha ett framgångsrikt underhåll”.   
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Precis som Komonen (2002) menar så har underhållverksamheten oftast stor påverkan på 
industriproduktionen. Samtidigt menar Kans (2008) att det finns ett signifikant samband 
mellan industriunderhålls välmående och organisationen lönsamhet. Av den anledningen är 
det viktigt att det finns en stark vilja för att förbättra underhållet och ha som målsättning att 
ha en frisk och välmående underhållsverksamhet. Begreppet förbättra ur ett 
kvalitetsutvecklingsperspektiv är inte att besluta sig för att sänka underhållskostnaderna 
med en viss procentsats, utan det handlar om hur underhållsprocessen kan leverera ökad 
nytta för såväl intern som extern kund på ett kostnadseffektivt sätt.  
 
Bergman och Klefsjö (2007) menar att ledningens engagemang är centralt för att skapa 
engagemang hos medarbetarna för kvalitetsarbete. Ledningens inställning att se 
underhållsorganisationen som en kostnad, försvårar arbetet för eldsjälar inom underhåll att 
utveckla underhåll, och få utrymme för att arbeta med ständiga förbättringar. I studiens 
empiri framkom det att den s.k. underhållstarzan får beröm, vilket jag kan tycka ger fel 
signaler. Är tanken att medarbetare ska vänta in oplanerade underhållsstopp, för att få 
ledningens beröm för sin leveransförmåga? Nu kan detta låta extremt, men det jag menar är 
att det finns en potentiell risk med att uppmuntra tarzan-beteendet. Risken är att 
medarbetare inom det dagliga underhållet tappar motivationen för arbetsuppgifter såsom 
kvalitetsutveckling, om inte dagliga underhållarbetet följs upp, synliggörs och uppmuntras. 
Jag vill stärka mitt resonemang med en respondents kommentar: ”… är det ingen människa 
som tittar på det man har gjort så struntar till slut folk att utföra det”.   
 
I underhållsverksamheterna rådde stor tolkningsproblematik i nyckeltalen för SSG 
Benchmark. Precis som Tagesson (2003) menar är det viktigt när ett flertal åtskilda 
organisationer ska jämföra mätetal, att organisationer inte förlitar sig på att en 
dokumenterad beskrivning av mätetalen ger kvalitetssäkrat data, exempelvis en standard. 
Utifrån empirin och Tagessons (2005) resonemang är mitt förbättringsförslag till SSGs 
kommitté att fortsätta med utredningsarbete av tolkningarna för nyckeltalen i SSG 
Benchmark i syfte att öka samsyn i tolkningarna av nyckeltalen. Utifrån utsagor i empirin 
kan ökad samsyn av nyckeltalens innebörd bidra till att benchmarkingpartners rapporterar 
in samma typ av data, vilket i sin tur bidrar till förenklat arbete hur benchmarkingresultatet 
ska analyseras. Ett ytterligare förslag gällande tolkningsarbetet, är att bjuda in kunniga 
medarbetare från respektive underhållsverksamhet. Då detta kan bidra till eliminering av 
medarbetarnas förändringsmotstånd i SSG Benchmark (Angelöw, 2010).  
 
Vidare visade även empirin att det finns svårigheter att göra konkreta planer hur 
benchmarkingresultatet ska användas, eftersom nyckeltalen i SSG Benchmark är mycket 
övergripande och komplexa. Utifrån Sliteen et als. (2011) resonemang att nyckeltalen borde 
vara kopplade till operativa aktiviteter för ökat engagemang, är mitt vidare 
förbättringsförslag till SSG kommittén att identifiera operativa och greppbara nyckeltal som 
har större möjligheter att skapa handlingskraft hos medarbetarna. Eftersom det råder 
svårigheter i fallorganisationen att påvisa samband mellan nytta och antal arbetade timmar 
inom förebyggande underhåll, är mitt råd att fokusera på denna typ av nyckeltal i 
benchmarkingarbetet.   
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Utifrån empirin kan det konstateras att fallorganisationen har svårigheter veta hur de ska 
strukturera och planera benchmarkingarbetet för att använda det som drivkraft i deras 
kvalitetsutveckling. För att stötta fallorganisationen med detta arbete är min 
rekommendation till SSG kommitté att utarbeta en arbetsmodell för benchmarkingarbetet 
om hur data ska tas fram, hur data ska analyseras, hur data kan användas för att förbättras 
och hur benchmarkingarbetet följs upp. Utifrån denna arbetsmodell kan antingen kommittén 
eller lämplig extern resurs ta rollen som kvalitetssäkrare, med syfte att kvalitetssäkra hur väl 
arbetsmetoderna följs och hur väl anpassad modellen är utifrån respektive 
benchmarkingpartners organisationskultur. Detta skulle i sin tur öka förutsättningarna att 
underhållsorganisationerna använder benchmarking som drivkraft i kvalitetsutvecklingen, 
och utgör samtidigt en vägvisare till affärsmässig framgång inom konkurrenssatt industrin 
(Lee et al., 2005; Moriarty & Smallman, 2009). 
 
Empirin visar även att det finns en acceptans för rådande konkurrenslagstiftningen, men 
underhållsverksamheterna tycker samtidigt att de tappar grundläggande fördelar med 
benchmarking, vilket är att lära sig av varandra. Ett förslag vore därför att uppmana fler 
underhållsorganisationer att gå med i SSG benchmark. Då detta skulle leda till större 
benchmarkinggrupper, där det finns möjlighet att massabruken och pappersbruken kan 
enskilt jämföra sig med varandra inom den specifika benchmarkinggruppen. Detta möjliggör 
i sin tur att underhållsverksamheterna inom respektive benchmarkinggrupp kan i ökad 
utsträckning dela information och lära sig av varandra. Med empirin att döma skulle 
benchmarkingpartners uppleva att data är mer jämförbart än idag, vilket skulle motivera fler 
inom underhållsprocessen att använda benchmarking som drivkraft i kvalitetsutvecklingen. 
 
Även om fallorganisationen har förbättringspotential i sina förbättringsprocesser, kan de 
samtidigt ses som förebilder för framtidens företag. Då de vågar i större utsträckning 
använda sig av konkurrenter för att effektivisera sina processer. För att fortsätta 
kvalitetsutvecklas är min reflektion att uppmuntra fler organisationer från andra branscher 
att arbeta nätverk för att etablera och möjliggöra positiva synergier för såväl innovation som 
att säkra implementering av benchmarking. För att nätverket ska bli lyckat behöver fokus 
flyttas från internt perspektiv till att även omfatta ett externt perspektiv som höjer och även 
ställer helt nya krav på ledningen. Genom att blotta sig och uppmuntra till samverkan och 
samarbete kan processerna kring underhåll effektiviseras. Detta är troligtvis inte enkel resa 
och det kräver mod och förändrade attityder hos både ledning och övriga anställda i 
organisationerna.  
 
Även om fallorganisationen saknar struktur och planering hur benchmarking ska användas, 
är det ändå intressant att se att de inte är ensamma. Tidigare studier visar nämligen att 
ungefär 70 % av organisationers försök att förbättra sina processer misslyckas, pga. brist på 
strukturering och planering av förbättringsarbetet och lågt engagemang hos ledningen för 
arbetet (Cook, 1995). Med empirin att döma är det just dessa faktorer som saknas i 
fallorganisationen. 
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Varför är just dessa faktorer ett generellt problem vid förbättringsarbeten? Enligt Talib et al. 
(2011) är det centralt att förbättringsarbetet är väl förankrat i organisationen för att arbetet 
inte bara ska bli ett teoretiskt arbete. Samtidigt menar Andersen et al (1997) att vid planering 
av arbetet måste ledningen beakta organisationskulturen och anpassa förbättringsarbetet till 
verksamhetens rådande förhållande. Min fundering som uppstår är om det finns ett gap 
mellan de anställdas uppfattning av organisationskulturen och den faktiska 
organisationskulturen dvs. finns det en möjlighet att det finns otillräcklig insikt om 
organisationskulturen hos de anställda? Den kommunicerade organisationsstrukturen och 
organisationshierarkin kanske inte alla gånger är facit till den sanningsenliga bilden av 
organisationskulturen. 
 
Enligt Angelöw (2010) uppstår vanligtvis förändringsmotstånd när personer upplever att 
förändringen hotar individernas situation och status i organisationen. Förändringsmotstånd 
kan bl.a. utspela sig genom förnekelse, ointresse och rationalisering. Min reflektion gällande 
Angelöws (2010) resonemang i kombination med fakta att majoriteten av förbättringsarbeten 
misslyckas, är om det finns dolda normer, beslutsfattare och motstånd i organisationen som 
ingen i verksamheten är direkt medveten om? Om det är så, finns det då en möjlighet att 
dessa dolda strukturer faktiskt är det som gör att förbättringsarbeten misslyckas? 
 
Vidare visar tidigare forskning att det ställs höga krav på att ledningen är engagerad vid 
förbättringsarbeten för att arbetet ska lyckas. Denna förutsättning för förbättringsarbeten är 
nog inte revolutionerande nyheter för många. Men hur kommer det sig då att ledningens 
engagemang oftast brister i denna typ av arbete? Förutsättningar för att vara engagerad är 
att ha kunskap och utrymme för arbetet. Enligt Bergman & Klefsjö (2007) är det centralt i 
kvalitetsutveckling att ledningen har kunskap om att driva processer, skapa förutsättningar 
för delaktighet och motivera människor i arbetet. Om vi ser till ledarens kunskap om 
förbättrings- och kvalitetsarbete, är detta något som faktiskt efterfrågas vid rekrytering av 
ledare? Eller finns det en möjlighet att utbildningar från specifika ämnesområden, ambitiösa 
medarbetare eller ämnesspecialister har mer slagkraft i rekryteringsprocessen, där 
kompetens om att driva förbättringsprocesser är mer utav en bonus än en nödvändighet för 
ledarrollen? För att lyckas med förbättringsarbeten är det viktigt att säkerställa att det finns 
kunskap om hur ett sådant arbete ska bedrivas framgångsrikt i rådande organisationskultur. 
 
En ytterligare reflektion rörande brister i engagerat ledarskap är att det möjligtvis finns både 
kunskap och engagemang hos ledarens gällande kvalitetsarbete, men att det inte finns 
utrymme för arbetet i den omfattningen som arbetet kräver. I dagens organisationer strävas 
det efter att ständigt öka organisationers lönsamhet, vilket också är en förutsättning för 
organisationers överlevnad. Ju mer lönsam ett företag är, desto attraktivare blir företaget och 
desto nöjdare blir organisationens högsta ledning och ägare. Detta sätter säkerligen en norm 
och en prägel vad som förväntas av underställda ledarskapet dvs. att leverera bra eller till 
och med bättre och bättre ekonomiska siffror. I och med denna norm, finns det då en risk att 
ekonomiarbetet minskar handlingsutrymmet för organisationers kvalitetsutveckling? Om 
det finns den möjligheten är det viktigt att påvisa och förstå sambandet mellan 
kvalitetsutveckling, lönsamhet och bevara organisationens marknadsposition. Precis som 
Bergman och Klefsjös (2007) resonemang är det viktigt att rikta uppmärksamheten på 
kostnader som är förknippade med kvalitetsbristkostnader för att kvalitetsutveckling ska 
motiveras och accepteras av högsta ledningen.  



    

55 
 

Trots att jag har försökt bidragit med mina reflektioner om problemet, så kvarstår 
fortfarande frågan; vad är det som gör att 70 % av organisationers förbättringsarbeten 
misslyckas? Finns det brist på kunskap om hur arbetet ska bedrivas framgångsrikt eller finns 
det inte förutsättningar att tillämpa dessa kunskaper i dagens organisationer? Jag tror 
avslutningsvis att organisationer som har både kunskap om att bedriva kvalitetsarbete och 
har förutsättningar att driva kvalitetsarbete är framtidens organisationer.  
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Metoddiskussion 
I detta avsnitt delar jag med mig av mina reflektioner kring hur lämplig den valda metoden var för att 
besvara studiens syfte och frågeställningar, och hur vald metod kan ha påverkat studiens resultat.  
________________________________________________________________________________ 
 
En fördel med att använda dokumentanalyser vid genomförandet, är att det är lätt att gå 
tillbaka och studera dessa upprepade gånger under arbetets gång. Det är även möjligt att få 
fram objektiv information om t.ex. om hur industrin planerar att använda benchmarking 
som drivkraft i kvalitetsutveckling (Bell, 2006). Däremot fanns det svårigheter att få tillgång 
till efterfrågade dokument till dokumentanalysen, pga. att de är sekretessbelagda. 
Respondenterna fick istället besvara om de hade kartlagd sin process. Detta kan ha haft en 
påverkan på studiens resultat samt studiens validitet och reliabilitet. Då vissa respondenter 
gav efterfrågade dokument gällande planering av benchmarking och processkartläggningar, 
medan andra gav sin subjektiva tolkning av vad dokumenteten innehöll.  
 
Val av att endast intervjua en person från respektive underhållsorganisation kan påverka 
studiens resultat. Personens subjektiva uttalande generaliseras över en hel 
underhållsorganisation. Även fast kriteriet i studien var att respondenten skulle ha mycket 
kompetens kring både benchmarkingarbetet och övrigt förbättringsorganisationen, så hade 
det varit intressant om det fanns motstridheter gällande attityden till benchmarking eller 
uppfattningen av underhållsverksamheternas mognad för kvalitetsutveckling och 
benchmarking (Hartman, 2004).  
 
En annan aktivitet i studiens förfarande som kan påverka studiens resultat är att vald 
litteratur blir styrande vid konstruktion av intervjumall och dokumentanalys. Dock vald 
litteratur främst böckerna i studien, är vedertagna teorier om benchmarking och speglar till 
stor del övrig litteratur om benchmarking (Merriam, 1994). 
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Förslag på fortsatt forskning 
Utifrån diskussionen i denna studie redovisas förslag på fortsatt forskning. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Eftersom 70 % av förbättringsarbeten misslyckas är ett förslag till fortsatt forskning att titta 
närmare på vilka förutsättningar som ledare själva anser att de har för att bedriva och 
engagera sig i förbättringsarbete. Parallellt med detta är att även undersöka styrelsens, 
ägarnas och medarbetarnas upplevelser av vad som krävs av ledarskapet för ett 
framgångsrikt förbättringsarbete. Utifrån är förslaget att undersöka om det finns klyftor 
mellan upplevelserna inom och mellan respektive gruppering gällande vad som krävs av 
ledarskapet för ett framgångsrikt förbättringsarbete, och hur förbättringsarbetet bör bedrivas 
för lyckat arbete. 
 
Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att undersöka organisationskulturer på djupet, för 
att se om det finns dolda maktstrukturer, värderingar och normer. Utifrån detta vore det 
intressant att se hur pass kompatibelt organisationens förbättringsarbete är med eventuella 
dolda och centrala hinder för förbättringsarbetet som råder i organisationskulturen.   
 
Gällande fallorganisationen, är ett förslag till fortsatt forskning att undersöka om det finns 
ett samband mellan ledningens attityder till benchmarkingarbetet och i vilken grad 
underhållsorganisationen planerar och strukturerar benchmarkingarbetet för att använda det 
som drivkraft i organisationernas kvalitetsutveckling.  



    

58 
 

Referenslista 
Almström, P. & Kinnander, A. (2006). Att mäta produktivitetspotentialen. 
Alvesson, M., & Sköldberg, K., (2008) Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ 

metod. Lund: Studentlitteratur. 
Andersen, B., Pettersen, P., Buchard, D., & Eriksson, M. (1997) Benchmarking: en praktisk 

handbok. Lund: Studentlitteratur. 
Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i förändring. 

Stockholm: Natur & Kultur 
Asrofah, T., Zailani, S., & Fernando, Y. (2010). Best practices for the effectiveness of 

benchmarking in the Indonesian manufacturing companies. Benchmarking: An International 
Journal, Vol. 17 Iss: 1, pp.115 – 143. 

Bell, J. (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 
Bergman, B. & Klefsjö, B. (2007) Kvalitet från behov till användning. Lund: Studentlitteratur. 
Camp, R. (1993) Lär av de bästa! Benchmarking i tio steg. Lund: Studentlitteratur. 
Cook, S. (1995). Konkurrensfördelar med benchmarking: en guide till effektivare företagsledning. 

Kista: Docendo läromedel. 
Elmuti,D., & Kathawala, Y. (1997) An overview of benchmarking process: a tool for 

continuous improvement and competitive advantage. Benchmarking for Quality Management 
& Technology, Vol. 4 Iss: 4, pp.229 – 243. 

Gustafsson, B., Hermerén, G., & Petterson, B. (2012) God forskningssed. 1:2005; 
Vetenskapsrådets expertgrupp. 

Hanman, S. (1997). Benchmarking your firm's performance with best practice. International 
Journal of Logistics Management. The, 8(2), 1-18. 

Hartman, J. (2004) Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: 
Studentlitteratur. 

Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder.  
Kans, M. (2008). An approach for determining the requirements of computerised 

maintenance management systems. Computers in Industry. 59(1), 32-40.  
Karlöf, B. (1997). Benchmarking i verkligheten: de goda förebildernas inspiration till lärande. 

Stockholm: Svenska förlaget.  
Komonen, K. (2002) A cost model of industrial maintenance for profitability analysis and 

benchmarking. International Journal of Production Economics. Volume 79, Issue 1, 1 September 
2002, Pages 15–31. 

Lee, S. H., Thomas, S. R., & Tucker, R. L. (2005). Web-based benchmarking system for the 
construction industry. Journal of Construction Engineering and Management, 131(7), 790-798. 

Ljungberg, A., & Larsson, E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling: [varför - vad - hur?]. 
Lund: Studentlitteratur. 
Merriam, S. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur. 

Moffett, S., Anderson-Gillespie, K., & McAdam, R. (2008). Benchmarking and performance 
measurement: a statistical analysis. Benchmarking: An International Journal. 15(4), 368-381. 

Moriarty, J., &  Smallman, C. (2009).  En route to a theory of benchmarking. Benchmarking: An 
International Journal. Vol. 16 Iss: 4, pp.484 – 503. 

Park, H. S., Thomas, S. R., & Tucker, R. L. (2005). Benchmarking of construction productivity. 
Journal of Construction Engineering and Management, 131(7), 772-778. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/09255273
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09255273/79/1


    

59 
 

Sliteen,S., Boussabain, H., & Catarina,O. (2011). Benchmarking operation and maintenance 
costs of French healthcare facilities. Journal of Facilities Management, 2011, Vol.9(4), p.266-
281. Emerald Group Publishing Limited. 

SSG Benchmark (2014) Hämtad 27 februari, 2014, http://www.ssg.se/Om-SSG/Press-och-
media/Nyheter/Skarpt-lage-for-SSG-Benchmark/ 
Sörqvist, L. (2004). Ständiga förbättringar: en bok om resultatorienterat förbättringsarbete, 

verksamhetsutveckling och Sex Sigma. Lund: Studentlitteratur. 
Tagesson, T. (2003). Do comparisons of performance measures give misleading information?: the 

case of the Swedish water and sewage sector. Department of Business Studies, Kristianstad 
University College. 

Talib, F., Rahman, Z., & Qureshi, M. N. (2011). Prioritising the practices of total quality 
management: An analytic hierarchy process analysis for the service industries. Total Quality 
Management & Business Excellence, 22(12), 1331-1351. 

Teuteberg, F., Kluth, M. Ahlemann, F., & Smolnik, S. (2013) Semantic process benchmarking 
to improve process performance. Benchmarking: An International Journal, Vol. 20 Iss: 4, 
pp.484 – 511. 

 
 
 
 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:535158
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=4&pid=diva2:535158


    

60 
 

BILAGA A. – Intervjumall  
 
Bemanning 
 Finns det en specifik arbetsgrupp som leder benchmarkingarbetet hos er? 
 På vilka grunder valdes arbetsgruppsmedlemmarna? 

 
Förberedelser 
 Hur planerade ni arbetet innan mätningen genomfördes? 
 Finns det dokumenterad kartläggning över underhållsprocessen? 
 Hur väl tycker du att nyckeltalen är definierade? 

 
Handlingsplan 
 Har ni dokumenterad planering av benchmarkingsarbetet?  
 Hur planerar ni att analysera resultatet från benchmarkingen? 
 Är analysarbetet dokumenterat? 
 Vid positiva skillnader hur planerar ni att hantera det? 
 Vid negativa skillnader hur planerar ni att hantera det? 
 Vilka har varit med i arbetet vid utformning handlingsplanen? 
 Hur planerar ni att använda resultatet av analysarbetet? 

 
Mål 
 Vad är målet med er benchmarking? 
 Hur många i underhållsverksamheten vet om dessa mål? 
 Finns det kopplingar mellan målen med benchmarking och verksamhetens 

övergripande mål? 
 
Delaktighet 
 Dem som dagligen arbetar med ert underhåll, hur delaktiga är de i 

benchmarkingarbetet? 
 Vilka förutsättningar har medarbetare i underhållsverksamheten att vara delaktiga 

att påverka benchmarkingarbetets riktning?  
 Hur ser kommunikationsvägarna ut inom underhållsverksamheten?  
 Vilka förutsättningar har medarbetare i underhållsverksamheten att vara delaktiga i 

förbättringsprogram?  
  

Ledning 
 Vilken roll har ledningsgruppen i benchmarkingarbetet? 
 Har någon ett uttalat huvudansvar för benchmarkingarbetet hos er? 
 Om ja, vilken roll har den personen i verksamheten? 
 Upplever du att högsta ledningen är involverad i benchmarkingarbetet? 
 Upplever du att ledningen är engagerad i kvalitetsutveckling inom underhåll? 

 
Kund 
 Vad/vilka är det som kommer påverkas om era uppsatta mål uppnås? 
 Vem anses vara kunden/mottagaren för underhållsverksamheten? 
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Kvalitetsutveckling/Ständiga förbättringar 
 Hur planerar ni att arbeta till nästa benchmarkingmätning? 
 Hur planerar ni att arbeta med att förbättra underhållsprocessen? 
 Ser du eventuella hinder med att ni i verksamheten kommer att använda 

benchmarking som drivkraft i er kvalitetsutveckling? 
 
 
 



    

62 
 

BILAGA B. – Dokumentanalys 
 
Dokument som efterfrågades var: 
 Dokumenterad processkartläggning 
 Dokumentation för planering av benchmarkingarbetet 

 
Nedan redovisas nio observationer som gjordes i dokumenten. 
 
Dokumenterad processkartläggning av underhållsprocessen 
Finns dokumenterad processkartläggning av underhållsprocessen som benchmarkas? 

1. Finns framgångsfaktorer specificerade? 
2. Finns mål med processen specificerat? 
3. Finns ansvarsfördelning inom processen specificerad? 
4. Finns beslutsvägar i processen specificerade? 

 
Dokumenterad planering av benchmarkingarbetet av underhållsprocessen 
Finns benchmarkingprocessen dokumenterad? 

5. Finns bemanning/projektgrupp specificerade? 
6. Finns huvudansvar specificerat? 
7. Finns mål specificerade? 
8. Finns analysstrategi för benchmarkingdata dokumenterat? 
9. Finns handlingsplan för utvecklingsstrategier av benchmarkingdata? 
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