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Sammanfattning 

 

Titel: Best Practice inom Benchmarking; Hur små och medelstora företag använder 

förebilder och jämförelser 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Robert Eriksson & Evelina Skoglund 

 

Handledare: Tomas Källqvist & Stig Sörling 

 

Datum: 2015 – januari.   

 

Syfte: Enligt tidigare forskning existerar det en problematik för SME att använda konceptet 

benchmarking, de befintliga modeller och tillvägagångssätt är främst anpassade för större 

organisationer. Syftet med studien är därmed av skapa en förståelse kring hur SME arbetar 

med förebilder och jämförelser i enlighet med best practice. 

 

Metod: Studien antar ett hermeneutiskt och socialkonstruktivistiskt perspektiv och använder 

en deduktiv ansats. Den teoretiska referensramen har byggts upp genom att sammanställa den 

tidigare forskningen under teman. Det empiriska materialet har samlats in ifrån fem SME 

genom en kvalitativ metod med en fallstudiedesign där semistrukturerade intervjuer och 

öppna intervjufrågor har använts. Den teoretiska referensramen har sedan ställts mot det 

empiriska materialet för att belysa skillnader och likheter. 

 

Resultat & slutsats: Studien tyder på att SME ständigt arbetar med jämförelser och ser till 

förebilder. Deras arbetssätt skiljer sig dock från tidigare forskning, då de arbetar mer 

ostrukturerat och använder en ständig öppenhet för att få nya idéer. Det framkommer också att 

ledningens roll har en stor betydelse. Resultatet visar att dessa SME använder best practice, 

men även att se ser till worst practice. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Utifrån denna studie ser vi det intressant att vidare se både 

kvantitativa och kvalitativa studier som fokuserar på begreppet worst practice, vi skulle även 

se det intressant att belysa ledningens roll inom konceptet för att få en djupare förståelse för 

dess vikt.    

 

Uppsatsens bidrag: Det bidrag som studien genererar visar på att SME arbetar med 

jämförelser på ett mer ostrukturerat sätt än de presenterade modellerna. Den visar även att de 

ser till worst practice och inte bara best practice då de använder konceptet. 

 

Nyckelord: Best practice, SME, benchmarking, strukturlöst, worst practice öppenhet.  



Abstract  
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models and comparisons 
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Aim: According to previous research the usage of benchmarking is problematic for SME, the 

existing models and practices are mainly adapted to larger companies. The purpose of the 

study is therefore to give an enhanced understanding of how SME use comparisons and role 

models in accordance with best practice.  

 

Method: The study adopts a hermeneutic and social constructivist perspective and uses a 

deductive approach. The theoretical framework was constructed by sorting and compiling 

previous research into themes. The empirical material was gathered from five SME by using a 

qualitative method, conducting case studies by using semi structured interviews and open 

questions. The theoretical framework was then compared to the empirical material to find 

differences and similarities.  

 

Result & Conclusions: The study indicates that SME are constantly using comparisons and 

looking at role models. Their process of doing so differs from previous research as SME are 

less structured and advocate openness to generate new ideas. The study also indicates that 

management plays a significant role. The result shows that these SME use best practice but 

also that they look to worst practice. 

 

Suggestions for future research:  It would be interesting to see further research conducted 

both qualitative and quantitative concerning worst practice. We would also like to see further 

research concerning the role of management when it comes to the concept. 

 

Contribution of the thesis: The study shows that the process of comparisons when used by 

SME is lacking in structure compared to the models presented. It also indicates that SME not 

only search for best practice but also worst practice when using benchmarking. 

 

Key words: Best practice, SME, benchmarking, structurless, worst practice, openness 
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1. Inledning 

Detta kapitel avser att ge en bakgrundsbeskrivning för studien, för att sedan övergå till en 

problemdiskussion kring det studien avser att fokusera på. Sist görs en presentation av 

studiens syfte.   

 

1.1 Bakgrund  

Det stora intresset för benchmarking väcktes på slutet av 1970-talet, men forsking visar att det 

är ett koncept som länge använts för att förbättra olika processer. Vi kommer ge en första 

introduktion till ämnet benchmarking för att skapa en bakgrundsbeskrivning innan vi går 

vidare och formulerar vår problematisering. Karlöf (2009) beskriver benchmarking som ett 

verktyg som används inom verksamhetsstyrningen för att förbättra den egna organsationen. 

Karlöf (2009) fortsätter att beskriva att benchmarking som koncept går ut på att söka 

fixpunkter, både inom den egna organisationen samt utanför, inom olika områden för att finna 

förändringsprocesser som syftar till att förbättra den egna organisationen. Enligt Cassel, 

Nadin och Older Gray (2001) handlar benchmarking om att få kunskap om den egna 

organisationen för att se vilka områden som behöver utvecklas för att uppnå samma nivå som 

de bästa. De fortsätter att beskriva benchmarking som sökandet efter de företag som är 

exceptionellt bra inom de områden som den egna organisationen behöver utveckla samt att ta 

lärdom från dem för att bli lika bra eller bättre på det området. Bhutta och Huq (1999) menar 

att de som är exceptionellt bra inom ett område benämns ”best practice” inom benchmarking.  

 

Benchmarking är inte ett nytt koncept utan ett verktyg som har använts under en längre tid. 

Detta bekräftar Zairi och Ahmed (1999), då de beskriver att benchmarking använts som ett 

verktyg för jämförelse under en längre tid. Enligt Karlöf (2009) finns det bevis som tyder på 

att konceptet användes av egypterna för att sprida kunskap inom läkarkåren samt av Japaneran 

på 1860-talet inom skilda arbetssektioner vid Meji restaurationerna. Kyrö (2003) också att 

benchmarking har utvecklats sedan 1940-talet från en enklare form av benchmarking, vilken 

var produktorienterad, till en mer avancerad form av benchmarking som har ett mer globalt 

perspektiv och täcker fler aspekter av företagen. Enligt Zairi och Ahmed (1999) samt Cassell 

et al. (2001) var det inte förrän på 1970-talet som benchmarking fick sitt genombrott i och 
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med att Xerox lanserade sin modell. Dessa författare får medhåll av många forskare i sin teori 

om att det var via Xerox modell som benchmarking fick sitt stora lyft. Karlöf (2009) förklarar 

att det var Robert Camp som utvecklade Xerox modell gällande benchmarking och 

bakgrunden till detta var att Xerox som tillverkar och säljer kopiatorer upplevde en ökad 

konkurrens gällande prissättning från japanska konkurrenter. Initialt antogs detta bero på 

felkalkyleringar, men efter studiebesök till de japanska konkurrenterna fastslogs det att de 

lyckats sänka produktionskostnaderna och detta var anledningen till deras konkurrenskraft. 

 

Benchmarking kan vara ett bra verktyg för att motverka den ökade globala konkurrensen och 

hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga. Enligt Carpinetti och de Melo (2002) har 

benchmarking fått en ökad uppmärksamhet bland managers och akademiker, detta för att 

dagens samhälle utvecklas gällande tekniska aspekter, kundernas behov och den ökade 

konkurrensen då fler företag arbetar på en global nivå. De menar att benchmarking är ett 

verktyg som kan bidra med att stärka företagens konkurrenskraftighet. Författarna fortsätter 

att skriva att det finns ett tydligt förhållande mellan benchmarking och förbättringsstrategier 

då förbättringsprojekt måste prioriteras och företagets prestationsnivåer måste ställas i 

förhållande till konkurrenternas.  

 

1.2 Problematisering 

Sedan lansering av Xeroxs modell har användningen av benchmarking som styrkoncept ökat 

och en rad olika former av benchmarking har sedan arbetats fram inom forskningen. Andersen 

och Camp (1995) är en av de som beskriver att intresset för benchmarking har ökat sedan 

Xerox först introducerade det. Även Zairi & Ahmed (1999) menar att benchmarking som ett 

konkurrenskraftigt verktyg har blivit mer utbrett. Andersen och Camp (1995) nämner 

dessutom att benchmarking har en spridning runt om i världen och inom olika företagsformer, 

så som tillverkandeföretag, tjänsteföretag, sjukvårdföretag och utbildningsföretag. 

Zeinalnezhad, Mukhtar och Sahran (2011) beskriver att många företag de senaste åren har 

upptäckt värdet med benchmarking. Monkhouse (1995) menar att stora företag har en klar 

fördel av att använda sig av benchmarking, medan författaren gör en antydan om att små och 

medelstora företag (benämns hädanefter SME) kan ha svårt att applicera denna teknik i sin 

organisation. 
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Det finns en brist kring hänsynen för SME när det rör tillämpning av benchmarking, både när 

det kommer till modeller och tillvägagångsätt. Detta stödjer McAdam och Kelly (2002) som 

anser att det finns en brist i forskningen kring hur SME kan utvecklas och integreras i sin 

omgivning med hjälp av benchmarking. Wyatt, Pathak och Zibarra (2010) menar att forskning 

fokuserar mer på stora företag, vilket gör det svårt för SME att använda sig av benchmarking. 

De skriver att på grund av detta är det inte känt hur benchmarking kan appliceras i SME.  

Enligt författarna uppstår det svårigheter när det kommer till arbetet med benchmarking, då 

det inte finns tillräcklig med forskning som underlättar deras tillvägagångssätt. Även 

McAdam och Kelly (2002) menar att den största delen av existerande studier kring detta avser 

större organisationer. Detta gör att SME ”blir tvungna” att använda modeller som är 

framtagna för större företag, som de sedan måste skala ner för att det ska bli möjligt att 

applicera. St-Pierre & Delisle (2006) anser att dessa modeller inte ens är applicerbara på 

SME. Trots dessa brister inom forskningen framhäver Monkhouse (1995) att SME paradoxalt 

nog skulle ha stor nytta av benchmarking, men de praktiska problemen som SME står inför 

när de vill utveckla sin konkurrenskraftighet genom benchmarking kvarstår. Monkhouse 

(1995) menar att utmaningen är att positionera benchmarking utifrån SME perspektiv, som en 

trovärdig och genomförbar teknik för att uppmuntra dess lämpliga användning. 

 

Som tidigare nämnts är de befintliga modeller som finns mest anpassade för större företag, 

vilket gör det svårt för SME att applicera dessa i sina organisationer. McAdam & Kelly 

(2002) framhäver att det finns ett behov av studier som tillåter SME att utveckla egna 

tillvägagångssätt för att kunna använda benchmarking på ett tillfredställande sätt. Cassell et 

al. (2001) menar att forsking gällande benchmarking i SME borde vara av intresse för 

forskare inom området management, då Zeinalnezhad et al. (2011) betonar att det fortfarande 

finns en betydande del av arbetet kring benchmarking kvar att göra. Enligt Enligt Carpinetti 

och de Melo (2002), Monkhouse (1995) samt Zeinalnezhad et al. (2011) är benchmarking ett 

bra styrkkoncept, dock finns det forskning som visar på problematiken kring de 

tillvägagångssätt som finns i dagens teorier, att de inte är anpassade för SME. 

 

Karakteristiska brister i SME försvårar deras arbete med benchmarking. Nicholas , Ledwith 

och Perks (2011) skriver att små företag inte är ett litet stort företag. De menar att skillnaderna 
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mellan SME och stora företag finns i områden som struktur, policy och managment. Deros, 

Yusof och Salleh (2006) jämför SME med större företag, de skriver att de mindre företagen 

inte är lika konkurrenskraftiga då de har vissa svagheter. Deros et al. (2006) menar att SME 

inte kan ha samma kapitalresurser som större företag eftersom de inte har samma 

finansieringsmöjligheter. Detta gör att möjligheterna för kompetensutveckling minskar, i 

jämförelse med större företag, vilket kan leda till sämre förbättringsinsatser. Deros et al. 

(2006) beskriver också att de inte har dragningskraft för den mest kompetenta personalen då 

de större företagen ofta kan erbjuda en högre ersättning och bättre arbetsförhållanden. Även 

Hwang och Lockwood (2006) påvisar att det finns en del problematik för SME att använda 

sig av benchmarking. Författarna beskriver denna problematik som brist på finansiella medel 

och kunskap inom organisationen. Enligt Monkhouse (1995) kan detta handla om bristande 

kunskap och enligt Rostek (2014) i brist på finansiella resurser, vilket i sin tur leder till en 

brist gällande deras konkurrenskraftighet. Barclay och Porter (2006) menar att SME inte har 

möjligheten att introducera best practice i SME då de har för mycket andra kortsiktiga 

åtaganden. Allt detta visar på att det för ett större företag kan vara lättare att applicera och 

utöva ett för dem nytt styrkoncept, då de har bättre grundförutsättningar.   

 

De anses intressant att inrikta studien mot denna problematik kring benchmarking och 

användningen av benchmarking inom SME, då många forskare menar att SME har en viktig 

roll i ekonomin, både i Sverige och ute i resterande delar av världen. Både Deros et al. (2006) 

och Boter och Lundström (2005) menar att SME har en framträdande roll i den nationella 

ekonomin och dess utveckling. Imego (2014) anser att de cirka 185 000 SME som finns i 

Sverige utgör en strategisk bas för den svenska ekonomin, de menar också att de bidrar till en 

viktig drivkraft, arbetstillfällen och tillväxt.  

 

Asrofah, Zailani och Fernando (2010) menar att organisationer kan uppleva svårigheter när 

det kommer till användning av benchmarking, speciellt när det kommer till SME då de inte 

besitter tillräckligt med kunskap gällande konceptet. Enligt Monkhouse (1995) är 

användningen av benchmarking i SME långt ifrån överanvänd och ”missbrukad”, något som 

Zeinalnezhad et al. (2011) också framhäver då de menar att det inte används speciellt mycket 

i SME. Cassel et al. (2001) menar att det finns ett behov för forskning som demonstrerar vad 

benchmarking är i SME. Enligt författarna skulle detta bidra till mer ändamålsenliga 
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benchmarkingstandards för SME. Francis, Hinton, Holloway och Humphreys (1999) 

beskriver att användningen av benchmarking är ett verktyg för företagsförbättring, särskilt när 

det kommer till strategier och ökad konkurrenskraftighet. Författarna menar dock att det finns 

en brist på förståelse för vad benchmarking kräver av managers och organisationer, denna 

brist hindrar dem från att utnyttja konceptets fulla potential. Detta visar på att forskningen 

kring benchmarking behöver vidareutvecklas för att SME ska kunna dra full nytta av 

konceptet. 

 

En viktig del i benchmarkingkonceptet är enligt Camp (1989a) att finna best practice, för att 

generera inspiration. Best practice är enligt Asrofah et al. (2010), Camp (1989a), Spendolini 

(1992) och Zairi (1994) ett grundläggande begrepp inom konceptet och innebär att 

jämförelser görs med de som anses vara bättre än den egna organisationen. De svårigheter 

kring konceptet och de befintliga modellerna som tidigare nämnts, gör det enligt oss intressant 

att se hur SME arbetar med konceptet och deras tankar kring best practice. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur SME arbetar med förebilder och 

jämförelser i enlighet med best practice.  

 

1.4 Avgränsning. 

Studien är avgränsad till företag som enligt Europeiska kommissionen (2006) klassificeras 

som små och medelstora företag, vilket innebär att de har färre än 250 stycken anställda, har 

en årsomsättning på mindre än 50 miljoner euro och en balansomslutning på mindre än 43 

miljoner euro.  
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2. Metod 

I detta kapitel ges en övergripande redogörselse av metodvalen runt den vetenskapliga 

referensramen, detta följs med en förklaring av tillvägagångsättet för studien. Kapitlet 

avslutas sedan med en presentation över de kvalitetskriterier som är aktuella för denna 

studie.  

 

2.1 Övergripande metodval 

Denna del i studien avser att utförligare förklara de övergripande metodvalen. Här är 

utgångspunkten en kvalitativ studie, där en hermeneutisk vetenskapstradition har använts för 

att kunna möta upp syftet. I studien används en deduktiv ansats, där en fallstudie tillämpas för 

att skapa en djupare förståelse. Dessa val görs till grund för utförandet och studiens 

tillvägagångssätt.  

 

2.1.1 Forskningsansats 

Utifrån vårt syftes art väljer vi att anta en utgångspunkt i förståelsen. En utgångspunkt tas 

därför från aktörsynsättet som Arbnor och Bjerke (2007) presenterar som en generell 

utgångspunkt för det mänskliga medvetandet och verklighetens sociala konstruktion, men som 

också ger riktlinjer för tolkningsförfarandet. Aktörsynsättet antar vekligheten som en social 

konstruktion, att den är beroende av människorna. De menar också att en aktör skapar sina 

tolkningar genom de verklighetsbilder denne orienterar sig av. Arbnor och Bjerke (2007) 

beskriver verkligheten som beroende av individerna i den, därav läggs fokus istället på hur 

verkligheten konstrueras. Synen på den verklighet aktörerna befinner sig i är socialt 

konsturkterad och benämns inom vetenskapsteorin som socialkonstruktivism. Enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008) är kunskapen inom social konstruktivismen förknippad med våra 

sociala konstruktioner. Lika så förklarar Norén (1995) att de sociala konstruktionerna som är 

kollektiva, produceras på individnivå, alltså av aktörer.        

 

Studien tar ett djup med hjälp av intervjuer för att kunna skapa den förståelse som eftersöks, 

det är viktigt att utgå från hur de olika individerna upplever sin verklighet. Något som Arbnor 

och Bjerke (2007) menar är ett viktigt ställningstagande enligt aktörsynsättet, då de fokuserar 
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på intresset för människan. Norén (1995) menar att aktörer ska betraktas som tolkande 

subjekt, han nämner också att om utgångspunkten är att förstå aktören är det nödvändigt att 

förstå dess uppfattning och erfarenhet av den värld denne lever. För att få förståelse för 

aktörernas syn på deras förebilder tolkar vi det material som samlats in, vilket leder oss vidare 

in på vetenskapstraditionen om tolkningslära.    

 

Studie har en utgångspunkt i tolkningsläran, hermeneutiken, ett för oss grundläggande val när 

det gäller val av vetenskapstradition, då informationen som studien genererar avses att tolkas. 

Eftersom studien utförs i fallstudiedesign med intervjuer, är hermeneutikens beskrivning av 

tolkandet ett bra synsätt för studien. Hermeneutiken är enligt Engdahl, Holmgren, Lysell, 

Melberg och Olsson (1977) desamma som tolkningslära, de menar att hermeneutiken ger en 

bild hur information ska tolkas och vad det innebär att tolka. Vidare menar Lindholm (2000) 

att tolkning är en process som leder fram till förståelse. Alvesson och Sköldberg (2008) menar 

att hermeneutiken vill ge en förståelse av meningsbakgrund, det handlar inte om att ge en 

förklaring av ett orsakssamband, vilket vi inte heller avsett att göra i denna studie.    

 

När studien utgår från ett förståelseperspektiv, vill vi förklara de olika delarna inom 

hermeneutiken som anses vara viktiga att belysa. Segolsson (2011) menar att hermeneutiken 

synliggör förståelsens svängningar mellan del och helhet. Enligt Gadamer (1997) grundar sig 

förståelse och hur detta beskrivs, i förförståelse och i våra fördomar. Ödman (2007) beskriver 

förståelsen som en del av den mänskliga existensen, dess möjligheter och villkor, att den kan 

användas som delförklaringar av en mer omfattande bild som vi försöker skapa förståelse av. 

Även Alvesson och Sköldberg (2008) menar att helheten bara kan förstås med hjälp av de 

olika delarna och likaså kan bara de olika delarna förstås ur helheten. Gummesson (2003) 

utvecklar beskrivningen genom att förklara att det krävs antaganden om förförståelse, 

förståelse och förklaring för att kunna tillämpa den hermeneutiska processen. Lindholm 

(2000) menar att förförståelse har sin grund i den erfarenhet som finns av teoretisk och 

praktisk karaktär. 

 

För att få en förståelse för den information som genom teori- och empirigenereringen 

kontinuerligt framkommer under arbetes gång, blir tolkningen av ”texterna” i fokus. Alvesson 

och Sköldberg (2008) styrker att texttolkning är en utgångspunkt för hermeneutiken, de 
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betonar också att centrala drag för hermeneutiken är tolkningssambandet mellan del och 

helhet och hur det relateras till tolkningen. Gummesson (2003) beskriver hermeneutikens 

cirkel, som visar på att forskningen förflyttar sig mellan förförståelse och förståelse, men att 

den också pendlar mellan del och helhet eller som Debesay, Nåden och Slotterbo (2008) 

benämner det; från individnivå till helhet. Lindholm (2000) menar att ett bättre sätt att 

beskriva arbetsgången är med hjälp av den så kallade hermeneutiska spiralen. Han beskriver 

den hermeneutiska spiralen som ett ständigt pågående arbete, som utvecklas för varje varv i 

spiralen som tas. I och med att vi under arbetets gång fortskrider studien med att ständigt 

”fylla på”, tar vi till oss detta tankessätt. Denna spiral handlar om att under hela processens 

gång ta tillvara ny kunskap, tolka och omtolka det material studien genererar, i en som 

Gummesson (2003) benämner det som den ständigt pågående och ändlösa processen.   

 

2.1.2 Deduktion   

Då studien tar avstamp i redan befintlig forskning, innebär det att vi använder en deduktiv 

ansats. Studien inleds med en kumulativ litteraturinsamling som ger en inblick i 

forskningsområdet, därifrån går vi vidare och utvecklar problemformuleringen.  Enligt Trost 

(2010) innebär deduktion en förflyttning från det generella till det specifika. Han förklarar 

vidare att deduktion börjar i teori, som sedan genererar specifika antaganden om verkligheten 

och dessa undersöks i studien med hjälp av intervjuer. Elo och Kyngäs (2008) beskriver den 

deduktiva ansatsen som användbar, om det generella syftar till att testa tidigare teori. De 

menar att det generellt sett baseras på tidigare forskning av teorier och modeller. Bryman och 

Bell (2011) förklarar att inom samhällsvetenskaplig forsking är deduktion den vanligaste 

uppfattningen om hur teori och praktik förhåller sig till varandra.  

 

2.1.3. Kvalitativ ansats 

Studien använder en kvalitativ ansats vid val av forskningsstrategi där Bryman och Bells 

(2013) tankegång när det gäller kvalitativ forskning används som utgångpunkt. De menar att 

den kvalitativa metoden är mer tolkningsinriktad och konstruktionistisk än den kvantitativa 

forskningen som specificerar sig mer på mätning. Bryman och Bell (2013) flaggar för att 

beskrivningen av kvalitativ forskning inte ska framställas utifrån vad kvantitativ forskning 

inte är, dock betonar de också att det är problematiskt att slå fast vad kvalitativ forskning 
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egentligen innebär. Trots detta kommer det göras en förklaring av vad den kvalitativa 

forskningen innebär och hur den kan användas med fördel i studie.  

 

Enligt Starrin och Svensson (1994) har kvalitativ forskning ett annat synsätt än kvantitativ 

forskning på de grunder som präglar vetenskapsfilosofiska sammanhang, även kallat 

paradigm. Den kvalitativa forskningens fokus ligger enligt Bryman och Bell (2013) på att 

kunna förmedla den deltagande individens syn på verkligheten, framhäva detaljer och kunna 

gå på djupet istället för bredden och jämfört med kvantitativ forskning är den mer flexibel. 

Det är för oss viktigt att se till varje aktörs specifika syn på sin omgivning för att skapa den 

förståelse studien avser att uppnå. Vi menar också att framhävandet av detaljer och ett djup på 

studie lättare ger förståelse kring syfte, något som inte lika lätt kan göras om fokus ligger på 

bredden.  

  

2.2 Tillvägagångssätt 

För att kunna ge en mer ingående beskrivning av studiens upplägg presenteras nedan en 

modell som ger en konkret redogörelse för studiens tillvägagångssätt. Utifrån modellen kan 

det utläsas att en grund gällande benchmarking, best practice och SME varit nödvändig för att 

göra den befintliga litteraturinsamlingen. Denna litteratur presenteras i den teoretiska 

referensramen, som i sin tur delas upp i två olika dimensioner och utifrån den teoretiska 

referensramen utformas den intervjuguide som används. Den empiriska undersökningen 

utgörs av fallstudier på fem olika företag, där tio semistrukturerade intervjuer genomförs. 

Efter insamling av det empiriska materialet, kodas och sammanställs detta. Studien fortsätter 

med att det empiriska materialet och den teoretiska referensramen ställs mot varandra i en 

analys, detta för att belysa likheter och olikheter mellan det teoretiska och empiriska 

materialet. Slutligen presenteras studiens bidrag, för att kunna ge svar på syftet.  
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Figur 1. Studiens tillvägagångssätt 

 

När studien tar avstamp i en deduktiv ansats blir det naturligt att skapa en teoretisk 

referensram som grund för studien. Det är utifrån studiens forskningsmodell som dess delar 

och teman kan utläsas. Utifrån tidigare forsking (Asrofah et al., 2010; Deros et al., 2006; 

Hwang & Lockwood, 2006; Monkhouse, 1995) framkommer det att det finns en viss 

problematik för SME att använda de tänkta modeller som finns tillgängliga. Detta gör att 

idédimensionen av konceptet bryts ut i från den tekniska dimensionen. Enligt Lindvall (2011) 

innebär idédimension de ställningstaganden som finns runt konceptet. De teman som lyfts 

fram under idédimensionen är grundtanken med best practice och fördelar med idén. Den 

tekniska dimensionen avser enligt Lindvall (2011) de modeller och tekniker som finns som ett 
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stöd för arbetet med styrverktyget. De teman som lyfts fram under denna dimension är 

arbetsprocess, var finns best practice? och klassifikationerna av best practice. Dessa två 

dimensioner och följande teman följer med vidare in i den empiriska undersökningen och 

sammanställningen. Studiens båda delar och dess teman genomsyras av SME. 

 

 

 

Figur 2. Studiens forskningsmodell. 

 

2.2.1 Fallstudie 

I denna studie används en forskningsdesign i form av en fallstudie. Yin (2006) beskriver att 

en forskningsdesign är en logisk plan för hur resan från forskningsfråga till slutsats skall 

göras, den skall vägleda forskaren. Merriam (2000) nämner att det finns flera faktorer som 

påverkar valet att göra en fallstudie; slag av forskningsfråga, grad av kontroll och hur 

slutresultatet är tänkt att presenteras. Valet att göra en fallstudie kommer dels ifrån syfte som 

avser att förklarar ”hur” och dels att studien befinner sig inom den hermeneutiska 

forskningstraditionen. En fallstudie är enligt Gummensson (2003) ett lämpligt val vid 

hermeneutisk forskning. Vidare beskriver Yin (2006) att fallstudier generellt är den metod 

som tillämpas vid frågeställningar rörande ”hur”.   

 

Avsikt med studien är att gå på djupet för att kunna svara upp till syftet. Merriam (2000) 

menar att om ett särskilt intresse finns för att studera ett fall på djupet, är fallstudie en bra 

metod. Yin (2006) menar att fallstudier är att föredra då studier om aktuella processer ska 

göras och att de ger möjlighet till intervjuer med personer som är direkt anknutna till 

situationen. Då avsikten är att gå in på djupet och skapa förståelse kring ämnet för att på så vis 

kunna ge svar på syftet, gör att en fallstudie passar studie bra. Något som finns med under 
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studiens gång är medvetenheten om att valet av fallstudie gör att det finns faktorer som 

påverkar studien utan att vi kan kontrollera detta. Merriam (2000) menar att graden av 

kontroll över situationen som studeras gör att en fallstudie passar bra, eftersom variablerna 

inte kan styras och påverkas på samma sätt som under ett experiment.  

 

Att börja med att formulera en preliminär teori som har koppling till studiens tema är ett 

måste enligt Yin (2006) vid arbetet med en fallstudie, då detta ger en förståelse för den 

emiriska insamlingen. En flerfallstudie görs för att på så sätt öka trovärdigheten i studien och 

kunna skapa ett bättre bidrag. Trots den kritik som Yin (2006) beskriver om att flerfallstudier 

är tidskrävande, men att det också ger mer tillförlitlig vilket resulterar i en trovärdig studie. I 

avsnitt 2.2.6 ges djupare förklaring till de kvalitetskriterier som används i denna studie.  

 

2.2.2 Metod för teoretisk referensram 

Den litteratur som samlats in ligger till grund för den fortsatta studien. Att den teoretiska 

referensramen ska ha en vidare funktion i studien, framgår av Bryman (2008) som menar att 

den teoretiska referensramen är viktig och utgör en grund för den forskning som utförs. Den 

teoretiska referensramen som användes i studien ligger till grund för och genomsyrar 

resterande delar av arbetet. Då studie är deduktiva, är det viktigt att skapa en teoretisk 

referensram att använda som en utgångspunkt i studien. Studien gör en uppdelning av 

konceptet i två delar, dessa delar är de som Lindvall (2011) benämner som en idédimension 

och en teknisk dimension. Idédimensionen avser att ge en presentation av tankesättet kring 

styrverktyget och den tekniska dimensionen avser att ge exempel på metoder för att använda 

sig av arbetessättet. Under dessa delar presenteras de olika teman, som alla utkommit ur den 

insamlade litteraturen. Under idédimensionen lyftas grundtanken med best practice och 

fördelarna med idén fram. Under den andra dimensionen, den tekniska, presenteras 

arbetsprocesser, var best practice finns och klassifikationerna av best practice. Den teori som 

används i den teoretiska referensramen har varit en grund för att kunna genomföra den 

fortsatta studien, då avsikten är att skapa en förståelse för hur SME använder konceptet.  
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2.2.2.1 Litteraturinsamling  

För att utföra studien och möjliggöra att skapa den förståelse som eftersträvas, görs en 

inledning med att studera tidigare forskning inom ämnet. Bryman och Bell (2013) beskriver 

att denna genomgång är till för att skapa en bild över redan känd kunskap och vad som 

tidigare gjorts inom ämnet. Det ger även en möjlighet att utföra forskning på ett kumulativt 

sätt. Enligt Merriam (2000) är en litteratur genomgång till hjälp vid formulering av 

frågeställning, val av metoder och som hjälp vid tolkning av undersökningsmaterialet. Seuring 

och Gold (2012) menar att genomgång av litteratur är viktigt i arbetet med en 

forskningsstudie. Inledningsvis studeras textböcker och därefter vetenskapliga artiklar. 

Textböckerna används för att skapa en grundläggande förståelse inom verksamhetstyrningens 

delämne; benchmarking. Litteratursökningen av de textböcker som ändvänds i studien görs i 

biblioteket på Högskolan i Gävle och via Helgebiblioteket, de regionala biblioteken för 

Hälsingland och Gästrikland. Vetenskapliga artiklar sökts för att väcka kunskap om det som 

redan är känt inom området och för att ge en bild över de olika perspektiv som finns inom 

forskningen kring benchmarking, detta för att ge en djupare förståelse över relevant kunskap 

inom området. Seuring och Gold (2012) beskriver att ett av de vanligaste sätten att söka 

litteratur är i databaser med hjälp av olika nyckelord. De menar att denna metod är bra då den 

täcker ett specifikt ämne, som annars kanske sträcker sig över flera olika ämnesområden. De 

databaser som främst används vid sökningarna är Google Scholar, Emerald, Scopus och 

Discovery, de nyckelord som används är: benchmarking, best practice och SME. Dessa 

sökningar utökas sedan genom att använda artiklarnas litteraturförteckningar för att på så vis 

finna ytterligare litteratur. Detta är något som Bryman och Bell (2013) menar är ett bra 

arbetssätt för att hitta mer relevant litteratur. När förkunskap skapats med hjälp av tidigare 

forskning utvecklas en intervjuguide med relevanta frågor. Detta för att efter insamlingen av 

empirin återgå till den teoretiska referensramen för att sedan bygga vidare utifrån det som 

arbetats fram.  

 

2.2.2.2 Källkritik 

En viktig aspekt för att en studie ska hålla en hög kvalitet och skapa trovärdighet är att 

författarna är källkritiska till den litteratur som utgör den teoretiska referensramen. Därför 

görs här en redogörelse för två aspekter som finns i åtanke under litteraturinsamling, dessa 

aspekter är desamma som Cornell University Library (2014) belyser som viktiga. Cornell 
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University Library (2014) menar att vid sammanställningen av litteraturen bör en granskning 

av materialet göras utifrån en helhet och innehåll. Studien utgår ifrån deras rekommendationer 

för att först skapa en initial bild av forskningen för att se över helheten på forskningen. 

Cornell University Library (2014) skriver att läsaren inledande bör se till författaren och 

dennes kvalifikationer, utbildnings bakgrund och tidigare utgivna verk. Vikt ska även läggas 

på om forskningen är skriven inom forskarens expertisområde samt om forskningen är citerad 

många gånger. Författare med hög trovärdighet är oftare citerad i andra vetenskapliga 

handlingar. Alvesson och Sköldberg (2008) och Cornell University Library (2014) beskriver 

att en viktig aspekt är att forskningen är uppdaterad, alltså att utgivningsdatum bör tas i 

beaktning. De menar att nyare källor är att föredra framför äldre, då de äldre riskerar att vara 

utdaterade. Cornell University Library (2014) beskriver också att vilken tidsskrift eller journal 

som artikeln är utgiven i är av betydelse. Allt detta tas i beaktning och i den mån det är 

möjligt används nyare källor. 

 

Vi fortsätter sedan att bedöma om dessa vetenskapliga artiklar håller en god kvalitet utifrån de 

rekommendationer som presenterats av Cornell University Library (2014). De artiklar som 

används i studien använder kommer från journals, vilket innebär att de har granskats och detta 

anses stärka artiklarnas trovärdighet. Denna del är den som Cornell University Library (2014) 

beskriver som en analys av innehållet i artiklarna. De menar att läsaren bör ha i åtanke vilken 

läsarkrets som författaren skriver till, om innehållet är till för allmänheten eller för att 

presentera specifik kunskap i ämnesområdet. Objektivitet är nästa punkt som dessa författare 

tar upp, de menar att objektivitetsnivån är viktig för att separera forskarens tankar från fakta. 

Stämmer det enligt författarna skrivit överens med övrig litteratur inom området, desto mer 

innehållet avviker från övrig litteratur desto mer kritisk bör läsaren vara över innehållet, enligt 

Cornell University Library (2014). Även Alvesson och Sköldbergs (2008) menar att en källa 

vars äkthet är tveksam inte bör användas, de skriver att läsaren bör leta efter minst två källor 

som beskriver samma sak för att stärka informationens tillförlitlighet. Cornell University 

Library (2014) skriver att skickliga forskare kan få sina egna åsikter att låta som fakta, i dessa 

fall bör läsaren granska litteraturen i artikeln om det består av primär- eller sekundärkällor. 

Förstahandskällor är mest värda och är alltid att föredra då de anses vara mest tillförlitliga.  

När artiklar samlas till den teoretiska referensram söker vi artiklar som beskriver samma sak 
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för att stärka informationens trovärdighet och försöker alltid i den mån det är möjligt använda 

oss av förstahandskällor.  

 

2.2.3 Datainsamling  

För att skapa den förståelse som studie syftar till samlas det empiriska materialet in från olika 

SME. Indelningsvis görs en beskrivning av tillvägagångssättet för urvalet, där företag väljs 

utifrån bekvämlighetsurval då inte några preferenser gällande företag funnits förutom att de 

kategoriseras som SME. Bryman och Bell (2013) beskriver att detta urval grundar sig på att 

företaget är tillgängligt för förskaren. Intervjupersoner väljs dock ut utifrån tankarna att de ska 

bidra med relevant information, detta benämner Bryman och Bell (2013) som målinriktat 

urval. Vid val av insamlingsmetod används semistrukturerade intervjuer, vilket passar studie 

bra då den utgår från ett hermeneutiskt perspektiv. Enligt Bryman och Bell (2013) samt 

Gillham (2008) är detta val lämpliga då forskaren vill skapa förståelse, eftersom denna 

intervjumetod genererar djupgående information med hög kvalitet. Även en redogörelse för 

utformandet av intervjufrågor, där öppna frågor med följdfrågor används. Turner III (2010) 

menar att öppna frågor tillåter respondenterna att svara fritt med egna ord, använder forskaren 

dessutom följdfrågor för att gå in på djupet ger det ett informationsrikt underlag för en analys. 

Då det empiriska material bygger på intervjuer anpassas antalet tills dess då teoretisk mättnad 

uppnås. Enligt Gillham (2008) innebär teoretisk mättnad detsamma som att fler intervjuer inte 

tillför någon ny information, han menar även att tidsbrist är något som påverkar valet att 

genomföra fler intervjuer.  

 

2.2.3.1 Urval  

För att finna lämpliga företag till den empiriska insamlingen används databasen Retriever. 

Sökningen begränsas till företag som enligt EU-kommissionen kategoriseras som SME, 

sökningen begränsas även till företag i Gävleområdet för att skapa en större tillgänglighet och 

underlätta resandet. Vid val av företag används ett bekvämlighetsurval. Kontakter används 

dels för att få tillträde till företagen, men kontakt tas även med andra företag och valet görs 

utifrån de som finns tillgängliga. Özdemir, St. Louis och Topbaş (2011) skriver att 

bekvämlighetsurval inte bygger på sannolikhet, utan att urvalet görs baserat på tillgänglighet. 

Det kan handla om bekantskap mellan forskare och undersökningsperson eller att 

undersökningsobjektet finns tillgängligt för forskaren. Vi har kontakt med fem olika företag 
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och intervjuar totalt tio personer. Urvalet är baserat på önskan att intervjua individer som har 

en god överblick av företaget för att kunna svara till syftet.  Tongco (2007) menar att 

målinriktat urval baseras på att forskaren väljer individer som anses besitta kunskap gällande 

området som undersöks samt kan bidra med information som skapar en djupare förståelse för 

området. För den intresserade läsaren finns mer information om företagen och respondenterna 

i bilaga 2. 

 

2.2.3.2 Intervjuer  

Då studien har en hermeneutisk utgångspunkt samt kvalitativ ansats som syftar till att skapa 

en förståelse, används kvalitativa intervjuer som metod för empirigenerering. Trost (2010) 

skriver att kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att skapa förståelse för individens 

tankar, erfarenheter, utgångspunkter och varför de handlar som de gör. Turner III (2010) 

menar även att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att tillhandahålla rik information om ett 

ämne, baserat på intervjuindividernas upplevelser och synsätt. I studien används individuella 

intervjuer då det anses underlätta skapandet av en bra och djup förståelse för ämnet. 

Andersson (1985) och Kaplowitz (2000) menar att den individuella intervjun tillåter forskaren 

att föra intervjun mer som ett samtal, att det då är lättare att skapa en god kontakt med 

respondenten och få ut mer detaljrik information.  

 

Semistrukturerade intervjuer används för att medföra att intervjuerna får en viss struktur, men 

samtidigt tillåta en öppenhet och möjlighet till följdfrågor. På detta sätt anser vi kunna skapa 

ett bra underlag för analysen. Gillham (2008) och Bryman och Bell (2013) menar att 

semistrukturerade intervjuer tillåter en flexibilitet samtidigt som de har en viss struktur, vilket 

genererar material som håller en god kvalitet. Bryman och Bell (2013) beskriver att med 

semistrukturerade intervjuer används ofta en intervjuguide som visar vilka specifika områden 

som kommer beröras, de nämner även att följdfrågor är något som ofta förekommer. Enligt 

Turner III (2010) är följdfrågor ett verktyg för att säkerställa att forskaren uppfattar svaret på 

rätt sätt samt ett verktyg för att erhålla information som håller en hög nivå. Följdfrågor 

används för att säkerställa att den information som behövs för att genomföra studien 

genereras.  
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2.2.3.3 Intervjufrågor 

För att få en djupare bild och skapa den förståelse som syftet avser används öppna frågor 

under intervjuerna. Enligt Jacobsen (1993) kan intervjufrågor delas upp i olika teman 

beroende på deras karaktäristiska möjligheter och begräsningar. Bryman och Bell (2013) 

menar att öppna frågor ger respondenten möjligheten att svara öppet och fritt, medan i slutna 

frågor ges ett antal fastställda svarsalternativ. Bryman och Bell (2013) och Turner III (2010) 

menar att det finns både fördelar och nackdelar med öppna frågor. Enligt Bryman och Bell 

(2013) finns det fördelar i öppna frågor då de lämnar utrymme för oförutsedda svar och 

reaktioner, respondenterna kan svara med egna ord och det ger en inblick i intervjupersonens 

kunskapsnivå samt hur viktig de anser frågan vara. Turner III (2010) menar genom att 

använda öppna frågor kan intervjupersonerna delge så mycket information de vill, forskaren 

kan då använda uppföljningsfrågor för att gå djupare in på de områden som är relevanta för 

forskningen. Han beskriver också att öppna frågor har fördelen att de ger ett informationsrikt 

underlag för analysen då intervjupersonerna fullständigt kan delge sina erfarenheter och 

åsikter. Turner III (2010) beskriver dock att en problematik kan uppstå vid analysen av 

intervjuerna, då det kan vara svårt att finna teman vid genomgång av alla intervjuer. Bryman 

och Bell (2013) menar att öppna frågor kan vara tidskrävande när svaren ska kodas samt att 

det kräver mer av individen som intervjuas. Även om öppna frågor är mer tidskrävande och 

problematiska att kategorisera, är det dessa frågor som är mest lämpad för att kunna skapa den 

förståelse som syftet i denna studie avser. 

 

Utifrån den teoretiska referensramen utformas en intervjuguide för de semistrukturerade 

intervjuerna. När semistrukturerade intervjuer genomförs menar Flick (2006) att det är att 

föredra, att utforma en intervjuguide. Den utformas för att generera tillräckligt med empiriskt 

material för att kunna genomföra en bra analys och fungera som en hjälp under själva 

intervjun. Intervjuguiden återfinns som bilaga nummer ett. Enligt Bryman och Bell (2013) ska 

intervjuguiden underlätta att besvara de frågeställningar forskaren har, därför är det viktigt att 

frågorna som väljs täcker de ämnesområden som forskaren är intresserad av. Flick (2006) 

beskriver att en intervjuguide har två funktioner; att guiden ska säkerställa att forskaren 

framstår som en kunnig interlokutör samt att den säkerställer att forskaren håller sig till ämnet 

så att relevant information genereras. Intervjuguidens frågor bör enligt Bryman och Bell 

(2013) utformas så de möjliggör att forskaren får den information som behövs, de 
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rekommenderar att frågorna kopplas till de teman som undersöks. Gillham (2008) menar att 

stödord bör utformas för att underlätta utformandet av följdfrågor. Vid utformandet av 

intervjuguiden används Bryman och Bells (2013) rekommendationer om att frågornas 

formulering inte bör vara ledande. Intervjuguiden utformas på ett sätt så att frågorna följer 

varandra bra, för att få flyt i utfrågningen och att ett språk som är anpassat för 

intervjupersonerna används. Den sista punkten anser vi vara speciellt viktig då forskning visar 

på att det finns en brist gällande kunskap om benchmarking i SME. Detta kringgås genom att 

använda en termenologi som gör att respondenterna förstår frågorna genom att utelämna 

benämningen best practice och istället använda jämförelser och förebilder. Detta gör det enligt 

oss lättare för respondenterna att svara, vilket generera den information som anses viktig för 

att kunna ge svar på det ställda syftet.  

 

2.2.3.4 Intervjudokumentation 

Inspelningar och transkribering används då det ses som en lämplig metod för att säkerställa att 

intervjupersonernas tankar och erfarenheter återges på ett korrekt sätt. Yin (2006) menar att 

inspelning av intervjuer ger en riklig och mer fullständig återgivning av intervjun. Även 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att kunna ge en fullständig redogörelse för 

informationen som utbytts under intervjun. Bryman och Bell (2013) och Yin (2006) fortsätter 

med att beskriva att intervjupersonerna kan känna sig obekväma under en inspelning, därför 

är det viktigt att intervjuaren får ett godkännande att spela in intervjun. Vi säkerställer att 

inspelningarna godkänns, genom att informera intervjupersonerna om att en inspelning är en 

nödvändighet för att hålla en hög kvalitet på empirisammanställningen. Inspelning och 

transkribering är den mest lämpade metoden för studie då vi vill säkerställa att viktiga 

aspekter inte förbises, vilket Bryman och Bell (2013) poängterar som en risk om inspelning 

inte sker. Gillham (2008) skriver att transkribering av intervjuer kan vara tidskrävande då allt 

som sägs under intervjun måste tas med. Även Yin (2006) menar att det är tidskrävande och 

metoden bör inte väljas om inte forskaren har en plan för systematisk genomlyssning och 

transkribering av materialet. Detta ses inte som ett problem utan transkribering ses som en 

nödvändighet och möjlighet för att kunna använda intervjumaterialet på ett bra sätt och skapa 

underlag för analysen. 
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2.2.4 Dataanalys 

Kvalitativa studier genererar snabbt en stor mängd textmaterial som enligt Bryman och Bell 

(2013) kan anses otympligt. Detta gäller även denna studie och vi har därav varit tvungna att 

reducera materialet för att lättare kunna arbeta med det. May (2013) menar att det är 

nödvändigt att använda en teknik som gör att det utbrutna materialet blir meningsfullt i 

studien. Bryman och Bell (2013) menar att ett vanligt sätt att ta itu med det material som 

genererats är att använda sig av det som kallas tematisk analys. Efter insamlandet av det 

empiriska materialet kodas de transkriberingar som arbetats fram. Kodningen gör att det 

empiriska materialet kan klassa in i de redan befintliga temana. Dessa teman presenteras 

första gången i den teoretiska referensramen och följer vidare med i studien. Kodningen av 

det empiriska materialet sker så snart det första materialet sammanställts och fortgår 

successivt tills alla intervjuer är genomföra och transkriberade. Vid kodning av det empiriska 

materialet söker vi återkommande ord, för att bryta ut det som av respondenterna anses viktigt 

för att sedan kunna kategorisera in det under våra teman. Bryman och Bell (2013) skriver att 

kodning innebär en process där det insamlade materialet bryts ner i mindre beståndsdelar. 

Lika så menar Alvesson och Sköldberg (2008) att kodningen hänförs från det insamlade 

materialet till ett visst tema. 

 

2.2.5 Analys  

Efter sammanställningen av den teoretiska referensramen och det empiriska materialet görs en 

analys av det material som framkommer. En analys handlar enligt Gillham (2008) om att se 

skillnader och likheter inom det befintliga materialet, så att detta framhävs på ett tydligt sätt. 

Detta görs för att kunna skapa den förståelse som syftet avser och att belysa skillnader och 

likheter mellan dessa SME och konceptet. I denna analysdel väljer vi att fokusera och lyfta 

fram en del ur varje dimension, dessa är worst practice och strukturlös arbetsprocess. För att 

sedan kunna binda ihop studien presenteras även rubriken är detta benchmarking? Detta görs 

för att lyfta det mest intressanta i studien.    

 

2.2.6 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa trovärdigheten på studien bedömas den efter ett antal kvalitetskriter, de som 

användas är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Parker (2012) 
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beskriver att dessa utvecklats av Guba och Lincon och kan användas för att säkerställa 

kvaliteten på en kvalitativ studie. Anledningen till att dessa väljs är att de är anpassade för att 

bedöma en kvalitativ studie. Bryman och Bell (2013) menar också att dessa kriterier är bättre 

anpassade, än validitet och reabilitet, för att bedöma en kvalitativ studie. I kvalitativa studier 

kan det finnas fler än en eller ett flertal möjliga sociala verkligheter, därför passar dessa 

kriterier bra för att styrka trovärdigheten av studien. Dessa visar på den hänsyn som tagits till 

de kvalitetskriter som finns för kvalitativa studier och att studien besitter en trovärdighet.  

 

Tillförlitlighet: De intervjuer som genomförs har spelats in och transkriberats till text, för att 

säkerställa att vi återger det som intervjupersonerna framför på ett korrekt sätt. Enligt Shenton 

(2004) handlar trovärdighet om att garantera att resultatet av studien överensstämmer med 

verkligheten. Bryman och Bell (2013) menar att den sociala verkligheten kan beskrivas på 

många olika sätt och att tillförlitligheten av resultatet i en forskning avgör hur accepterad den 

blir av andra individer.  

 

Överförbarhet: Vi försökter skapa överförbarhet genom att gå in på djupet och återge studien 

på ett detaljrikt sätt. Detta för att skapa förståelse och ge en så tydlig bild som möjligt för att 

göra studien överförbar till andra företag. I studien används företag från olika branscher, på så 

sätt är inte resultaten knutna till en viss typ av företag. Genom att detaljrikt återge studien vill 

vi möjligöra för andra att känna igen sig i denna och på så vis skapa en överförbarhet. Bryman 

och Bell (2013) menar att kvalitativa forskare uppmanas att ge fylliga redogörelser för 

detaljer. Detta för att förse andra individer med en databas, för att bedöma i vilken 

utsträckning resultatet är överförbart. Shenton (2004) menar att överförbarheten inte ska 

förkastas, likaså menar han att forskaren kan styrka överförbarheten genom att ge en tydlig 

och detaljrik beskrivning. 

 

Pålitlighet: Studiens pålitlighet stärks genom att fullständigt och noggrant beskriva hur 

forskningsprocess går tillväga. Detta skapar en möjlighet för andra att återskapa studien. 

Enligt Shenton (2004) kan pålitligheten stärkas genom att forskaren noggrant och fullständigt 

redogör för forskningsprocessen. Han menar att om forskningen återskapas med samma 

metod och med samma deltagare borde ett liknande resultat erhållas. Genom denna 

fullständiga redogörelse för forskningsprocessen, skapas ett bra underlag för en sådan 
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återskapning. Bryman och Bell (2013) menar att pålitlighet stärks genom att ett granskande 

synsätt antas. För att göra detta måste en fullständig redogörelse skapas för alla faser i 

forskningsprocessen.  

 

Konfirmering: Genom hela studien finns i åtanke att personliga värderingar kan påverka 

resultaten. Vi utgår förutsättningslöst vid närmandet av empirin, för att i den mån det är 

möjligt inte låta våra personliga värderingar påverka studien. På detta sätt stärks 

konfirmerbarheten. Shenton (2004) och Bryman och Bell (2013) beskriver att konfirmerbarhet 

handlar om forskarens insikter om svårigheten att uppnå fullständig objektivitet. För att stärka 

konfirmerbarheten menar han att det är väsentligt att forskaren i så stor utsträckning som 

möjligt inte låter egna personliga värderingar och teoretisk inriktning påverka resultatet, utan 

resultatet bör härröras från undersökningspersonernas erfarenheter och idéer.  
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3. Teoretisk referensram 

Under nedanstående kapitel presenteras den teoretiska referensramen som ligger till grund 

för studien I detta avsnitt presenteras idédimensionen och den tekniska dimensionen och de 

teman som arbetats fram under dessa. Den teoretiska referensramen avslutas med en 

sammanfattning. 

 

3.1 Best Practice som idédimension 

Som forskning inom ämnet visar finns det brist i modellerna och befintliga tekniker för SME, 

för att kunna tillämpa best practice utifrån dessa. Denna problematik har väckt vårt intresse 

för ämnet best practice och hur SME använder sig av detta koncept. Enligt Lindvall (2011) 

präglas alla företags styrfrågor av en idédimension och en annan mer teknisk och materiell 

sida. För att kunna skapa den förståelse som syftet avser väljer vi att dela upp konceptet. Detta 

för att kunna se konceptets bakomliggande grundtanke och inte fastna i de modeller som 

konceptet är så starkt präglade av. Lindvall (2011) menar att idédimensionen är de 

uppfattningar och ställningstaganden som finns om konceptet. Den filosofi som finns om 

ämnet, som skapar styrfrågor. Lindvall (2011) fortsätter med att det vardagliga arbetet i ett 

företag alltid formas av en övergripande föreställning och dessa är nödvändiga för att 

företagen sedan skall kunna utforma och utföra arbetet med relevanta tekniker eller 

tillvägagångssätt. Generellt innebär det att förekommande koncept kan uppfattas som giltigt 

för alla företag, men att innehållet oftast är företagsspecifikt.  

 

3.1.1 Grundtanken med best practice 

Benchmarking kan förklaras som ett styrverktyg för förbättring, det handlar om jämförelse 

med andra för att utveckla sin egen organisation. En bra start för att förstå tanktesättet kring 

benchmarking är att utgå från Camps (1989a) definition av benchmarking. Den syftar till att 

söka efter branschens bästa företag, för att se till hur de gör för att på så sätt skapa egna 

överlägsna prestationer. 

 

“Benchmarking is the search for industry best practices that will 

lead to superior performance” 

 (Camp, 1989a, s. 12) 
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Det finns en viss komplexitet i konceptet och detta framhävs med de många andra definitioner 

som gjorts av konceptet benchmarking. Kumar, Antony och Dhakar (2006) beskriver att 

benchmarking definieras på många olika sätt, men framförallt som en process för att 

identifiera, förstå och tillämpa enastående arbetssätt från organisationer från var som helst i 

världen. Detta för att fungera som hjälp för den egna verksamheten för förbättring. Han 

nämner också att det är en aktivitet som ser utanför de egna ramarna för att hitta best practice, 

för att sedan tillämpa dessa mot företagets egna mål. Nyckelfaktorer som återfinns i flera 

definitioner är enligt Anand och Kodali (2008) mättning, jämförelse, best practice, systematik, 

implementering och förbättring. Wong och Wong (2008) beskriver benchmarking som en 

ständigt pågående och strukturera process för att utveckla delar i den egna organisationen. 

 

Benchmarking kan handla om en jämförelse med konkurrenter eller mer generella jämförelser 

mot företag som anses vara bättre på någon aspekt som organisationen själva vill förbättra. 

Denna jämförelse kan ske inom eller utanför sin egen bransch, eller rentutav inom den egna 

organisationen. Watson (1993) menar att det är som ett ständigt letande efter bättre förebilder 

och applicering av deras arbetssätt som på så vis utvecklar en bättre konkurrenskraft för den 

egna organisationen. Arbetet med benchmarking kan också handla om en jämförelse mot dem 

som anses bäst på den aspekt som organisationen avser att förbättra. Spendolini (1992) ger en 

mer utvecklad definition och benämner benchmarking som en pågående systematisk process 

för att utveckla produkter, tjänster och arbetsprocesser av organisationer som anses 

representera best practice för att kunna förbättra den egna organisationen.  

 

Som diskuterat ovan är konceptet best practice starkt sammankopplade med en strukturerad 

arbetsprocess vilket framhävs av Asrofah et al. (2010), Camp (1989a) samt Spendolini (1992). 

Camp (1989a) och Spendolini (1992) menar att en strukturerad arbetsprocess är nödvändig för 

att arbetet ska lyckas. Forskningen visar dock på att modeller inte är anpassade för SME, men 

att de kan ha stora fördelar av att jämföra sig med andra företag. Därför används Lindvalls 

(2011) tankar om idédimension för att lyfta ut grundtanken med best practice. Vi tolkar 

grundtanken som en jämförelse med företag som är bättre än den egna organisationen i syfte 

att förbättras.  
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Grundtanken med best practice handlar om att företag jämför sig med andra som anses vara 

bättre än de själva, för att förbättra den egna organisationen. Best practice syftar till att skapa 

en kunskapsöverföring mellan företag, finna inspiration och idéer till förbättring. Asrofah et 

al. (2010) menar att best practice innebär en jämförelse med de som är exceptionellt bra inom 

ett område för att inspireras till förbättring. De menar att en viktig del i detta är att företaget 

har en god kännedom om den egna organisationen för att veta vilka aspekter de kan ta till sig 

och som passar i den egna organisationen. Massa och Tessa (2004) beskriver att best practice 

är en lärande process som involverar observationer av externa källor för att finna inspiration 

till förbättring. Även Zairi (2013) berättar att det innebär ett lärande om organisationen och att 

fånga innovation genom best practice, för att den egna organisationen ska utvecklas. Røvik 

(2008) menar att jämförelser kan bidra till en kunskapsöverföring mellan företag. Det handlar 

enligt författaren om att identifiera relevanta idéer som anses vara tillräckligt bra och överföra 

dessa till den egna organisationen. Han menar också att det är viktigt att anpassa det som ska 

överföras till den egna organisationen för att det ska generera en positiv effekt. Asrofah et al. 

(2010) samt Moriarty och Smallman (2009) beskriver att best practice inte handlar om att 

kopiera från de bästa utan att lära från dem för att förbättras. De menar att om idéer kopieras 

rakt av kommer det inte ha samma positiva effekt som när idéerna anpassas till den egna 

organisationen. Røvik (2008) menar även att organisationer har en stor systemlikhet och att 

systemen genomsyras av rationalitet, detta leder till att kunskap och idéer kan överföras 

mellan dessa system vilket gör benchmarking till ett användbart koncept. Han beskriver även 

att jämförandet handlar om att ta ut idéer ur sitt sammanhang för att sätta in det i ett annat. 

Asrofah et al. (2010) menar att inspiration till förbättring kan komma från alla håll, det 

behöver inte vara konkurrenter eller organisationer inom samma bransch. 

 

Det finns kriterier som en organisation bör besitta för att lyckas med best practice. Anand och 

Kodali (2008) menar att organisationen måste vara flexibel och öppna mot förändring. Enligt 

Asrofah et al. (2010) är en öppenhet mot förändring viktig, de menar att utan detta kommer 

företag inte ta till sig influenser och idéer från andra företag. Ledningen spelar enligt Anand 

och Kodali (2008) en stor roll. Mann, Abbas, Kohl, Orth och Görmer (2010) beskriver att 

deras undersökning visade att ett stöd från ledningen var den främsta nyckelfaktorn till att 

lyckas med jämförelser för förbättring. Även Camp (1989b) menar att ett starkt stöd från 

ledningen är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas. Hong, Hong, Roh och Park (2012) 
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beskriver ledningens roll som viktigt för arbetet med benchmarking, då de menar att 

ledningen måste ha bra kontakter runt omkring företaget och att de är positiva till innovation 

och öppna för förändring och ny kunskap. Anand och Kodali (2008) beskriver att 

kommunikation genom hela organisationen är ett ytterligare kriterium för att lyckas med best 

practice. Likaså menar Camp (1989b) att kommunikation är en viktig del, han beskriver att 

ledningen måste involvera de anställda i ett tidigt stadium för att skapa en förståelse till varför 

förändringarna behövs. Han menar även att ledningen bör uppmuntra de anställda till att 

komma med förslag och idéer för förbättring för att utnyttja den kompetens som finns.  

 

3.1.2 Fördelarna med idén 

De företag som använder sig av best practice kan genererar många fördelar. Asrofah et al. 

(2010) menar att best practice är en nyckelfaktor som är nödvändig för att uppnå exceptionellt 

bra prestationer. De skriver att tankesättet kring best practice uppmuntrar företagen att vara 

mer öppna för nya metoder, idéer och tillvägagångsätt för att förbättra den egna 

organisationen. Wong och Wong (2008) menar att best practice är en essentiell hörnsten för 

att företag ska ligga i framkant på marknaden. Enligt Camp (1989) finns det fem primära 

fördelar till att använda sig av best practice. Den första är att företaget blir bättre på att möta 

kundens önskemål. Zairi (1994) menar att best practice underlättar för företagen att fastställa 

kundernas önskemål, de blir inte lika trångsynta utan influeras av externa faktorer. Den andra 

menar Camp (1989b) att detta koncept gör att företagen blir mer externt fokuserade vid 

uppsättande av mål, vilket leder till mer lyhördhet för trender på marknaden och 

uppmärksamhet kring vilken riktning best practice går. Även Zairi (1994) menar att best 

practice bidrar till att företag är mer externt fokuserade mot marknadstrender och kunder. 

Camp (1989b) menar att den tredje fördelen är att det underlättar bestämmandet av sanna 

prestationsmått. Enligt Camp (1989b) och Asrofah et al. (2010)  är best practice med andra 

ord ett proaktivt sätt att påverka förändring. Best practice hjälper företaget att förstå deras 

styrkor och svagheter samt att det visar vilka processer som behöver förbättras. Det ökar 

företagets konkurrenskraftighet vilket Camp (1989b) beskriver som den fjärde primära 

fördelen. Den femte fördelen som Camp (1989b) presenterar är att företaget får en ökad 

medvetenhet av omgivning och de som presterar bättre än egna företaget. Enligt Asrofah et al. 

(2010) är de främsta skälen till att använda best practice; att det ökar konkurrenskraftigheten, 

öka lönsamheten samt att de uppnår kontinuerlig förbättring. De menar även att det är en 
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nödvändighet för att lära sig nya idéer. Enligt Mann et al. (2010) är det svårt att mäta fördelen 

med best practice i finansiella siffror, men de beskriver att i deras undersökning framkommer 

det att många kan se den avkastning som implementeringen av projektet genererade. 

 

3.2 Best Practice som teknisk dimension  

Att arbetet med best practice är starkt sammankopplat med modeller och olika tekniker har 

tidigare nämnts. Dessa modeller utgör den tekniska dimensionen av best practice. Lindvall 

(2011) menar att de modeller och tekniker som finns inom ett styrkoncept är utformade som 

ett stöd för arbetet. Han betonar att det är vanligt att de tekniker som används, inte används på 

det sätt som det är utformat i litteraturen. Enligt Lindvall (2011) finns det sällan en giltig 

teknik eller modell som passar alla företag, utan att företagets styrning måste anpassas i sitt 

organisatoriska sammanhang. Som vi sett tidigare finns det en brist i dessa tekniker och 

modeller för SME, därför vill vi här presentera modeller som finns. Detta för att ge en inblick 

i vad som finns att använda sig av för företag idag.    

 

3.2.1 Arbetsprocess 

För att vägleda företag i arbetet med benchmarking finns många modeller att utgå ifrån. De 

modeller vi väljer att presentera är Camps Xerox modell samt PDCA-modellen (Plan-Do-

Check-Act). Anledningen till att vi väjer dessa är att Camps modell är den som ligger till 

grund för de senare utvecklade modellerna samt att PDCA-modellen ofta omnämns inom 

forskningen. En annan orsak till att vi väljer att presentera dessa modeller är att de ger en 

tydlig bild över hur arbetet med benchmarking bör gå tillväga enligt den tidigare forskningen 

(Camp, 1989a; Deros et al., 2006; Zairi, 1994) på området och att de nyare modellerna som 

finns enligt oss inte skiljer sig så mycket från dessa. 

  

De modeller som finns för benchmarking består av ett antal olika faser och steg. Enligt 

Zeinalnezhad et al. (2011) har det mellan år 2005 och år 2011 utvecklats 36 modeller för 

benchmarking. Enligt Anand och Kodali (2008) finns modeller med olika många steg, de 

berättar att det finns modeller med upp till 33 steg men att det även finns modeller som bara 

består av fyra steg. Czuchry, Yasin och Dorsch (1995) skriver att några av de mest omnämnda 

och använda modellerna är; Camps tiostegsmodell och PDCA-modellen. Chuchry et al. 

(1995) beskriver att dessa modeller i stor utstäckning består av liknande ramverk. Enligt 
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tidigare forskning (Deros et al. 2006; Moriarty & Smallman, 2009; Wong & Wong, 2008; 

Zairi, 1994) är många av de modeller som finns, utvecklade med hjälp av Demings PDCA-

cykel. Med avseende på att modellerna består av liknande ramverk, att Camps modell är den 

ursprungliga modellen och PDCA-modell ofta förekommer i forskningen, anser vi att dessa 

modeller är väsentliga att presentera.  

 

3.2.1.1 Camps modell  

Camps modell består som nämnt ovan av tio steg, dessa steg delas in i fyra faser där några 

steg överlappar faserna vilket tydliggörs i figur 3. Anand och Kodali (2008) beskriver att den 

första fasen är planering, under denna fas ligger tre steg; identifiera vad som ska 

benchmarkas, identifiera mot vilka företagen ska benchmark samt bestämma vilken metod 

som ska användas vid insamlandet av materialet. Under fas två, analys, finns tre steg; samla 

in material, bestämma prestationsgap samt förutspå framtida prestationer. Fas tre benämner 

författarna som integration, under denna fas ligger två steg; vidarebefordra fynd samt skapa 

acceptans och fastställa funktionella mål. Den sista fasen är enligt Anand och Kodali (2008) 

handlingsfasen, denna består av tre steg: utveckla en handlingsplan, implementera 

handlingsplan samt övervaka utvecklingen och justering av benchmarkingen. Dessa steg 

kommer nedan redogöras mer ingående tillsammans med figur 3, som avser att skapa en 

bättre förståelse för Camps modell. 
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Figur 3. Camps Xerox modell (Camp, 1989a, s. 17) 

 

1. Identifiera vad som ska benchmarkas. Detta är det första steget i Camps tiostegsmodell och 

avser att företaget ska identifiera vilken process i organisationen som ska benchmarkas. Camp 

(1989a) menar att detta steg är ett av de svåraste delarna i processen. Detta beror på att det 

kan vara svårt att bestämma hur en process ska mätas. En hög nivå på utvärdering är enligt 

Camp (1989a) en viktig del för att lyckas med arbetet. Han menar att företaget bör fokusera 

på att identifiera viktiga aspekter för framgång, vilka områden som orsakar problem, vilka 

faktorer som kan härröras till kundnöjdhet samt vilka områden som utsätts för mest 

konkurrens. Camp (1989a) menar att det är viktigt att först skapa en förståelse kring interna 

processer. Han skriver även att det finns aspekter som bör tas i beaktning vid val av process 

att benchmarka, dessa är; varför existerar processen och hur viktig är den för verksamheten 

jämfört med andra processer där benchmarking resurser kan läggas. 
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2. Identifiera benchmarking partners. Detta är en viktig del i processen då valet av 

benchmarkingpartner avgör vilken information som kommer genereras och kvaliteten på 

benchmarkingen. Enligt Camp (1989a) är urvalet av företag viktigt vid en 

benchmarkingprocess. Företaget som genomför benchmarkingen bör inledningsvis undersöka 

den information som redan finns tillgänglig för att finna ett lämpligt jämförelseobjekt, det kan 

handla om årsredovisningar, tidsskrifter som listar toppföretagen samt uttalanden från andra 

företag. Denna information kan visa vilka företag som är intressanta för vidare undersökning. 

Vid sökandet efter benchmarkingpartners menar Camp (1989a) att företaget bör söka efter de 

som är bättre än dem på den processen, men företagen bör ha i åtanke att någon form av 

jämförelse måste vara möjlig. 

 

3. Bestämma insamlingsmetod samt samla in material. Det finns ett flertal metoder för att 

samla in materialet och företaget bör välja den som är mest anpassad till deras syfte. Enligt 

Camp (1989a) finns ett flertal metoder för insamlandet, men han betonar att det som främst 

associeras med benchmarking är att använda personlig kontakt. Han skriver även att företaget 

bör ha vissa aspekter i åtanke när de väljer metod. Dessa aspekter är mängd och precision av 

data, finansiella kostnader och tid att samla in data samt behov att av externa konsluter. 

 

4 Bestämma prestationsgap. Nästa steg är att analysera det material som samlats in och 

identifiera skillnader mellan konkurrenternas prestationer och det egna företaget. Camp 

(1989a) benämner detta som prestationsgap och skriver att det finns tre former. Det första 

nämner han för negativt gap och beskriver att det uppstår när det externa företaget är best 

practice. Stort fokus läggs då på att förklara gapet och vilka faktorer som orsakar gapet. 

Genom att identifiera samt inspireras av dessa faktorer kan företaget förbättra sig själva och 

öka sin konkurrenskraftighet. Nästa prestationsgap kallar Camp (1989a) för ”operations at 

parity”, detta visar inte någon signifikant skillnad mellan företagens resultat. Det sista 

prestationsgapet är enligt Camp (1989a) det positiva gapet, vilket innebär att det egna 

företaget har överlägsna prestationer. Den information som analysen genererar lämpar sig inte 

till förbättring av företaget utan konstaterar att företaget har överlägsna prestationer. Enligt 

Camp (1989a) bör en kvalitativ analys göras först då denna bidrar med en förståelse av 

processerna. Den kvantitativa analysen handlar om mätning och är den som föredras av 
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praktiker då den synliggör skillnader på ett tydligare sätt. Denna metod är en nödvändighet för 

att tydliggöra processers effekt på verksamheten. 

 

5. Förutspå framtida prestationer. Det femte steget handlar om att företaget ska bedöma 

framtida prestationer det vill säga om prestationsgapet bedöms öka eller minska. Camp 

(1989a) menar att företaget för att lyckas med detta bör analysera historiskt material och 

trender, nuvarande prestationer samt att ta framtida trender gällande industrins 

prestationsnivåer i beaktning. 

 

6. Vidarebefordra fynd. Kommunikation är en viktig aspekt inom alla delar av ett företag, 

utan kommunikation kan motstånd till förändring mötas. Enligt Camp (1989a) kan de som 

påverkas av förändringar vara skeptiska till dessa, detta gäller främst de som inte har haft 

kontinuerlig kontakt med benchmarkingpartnerns. Han menar att ett viktigt steg i 

benchmarkingprocessen är att skapa acceptans för de fynd som företaget gör. Camp (1989a) 

beskriver kommunikation som det främsta verktyget att skapa denna acceptans. Det handlar 

både om en kommunikation inom ledningen, men även med personalen som kan påverkas av 

förändringarna.  

 

7. Fastställa funktionella mål. Det sjunde steget i modellen handlar om att fastställa 

funktionella mål för organisationen. Enligt Camp (1989a) handlar mål om att konstatera 

framtida planerade prestationer. Han skriver även att i benchmarkingsammanhanget är de nya 

mål som sätts upp inspirerade av de som är bäst. Denna process inleds med att omvärdera 

företagets nuvarande mål med hjälp av det insamlade materialet som genererats från 

benchmarkingprocessen. Camp menar att omvärderingen kan visa att nya mål måste 

fastställas eller bekräfta att de nuvarande målen är korrekta. När företaget fastställer målen 

måste de ha vissa aspekter i åtanke, dels hur förändring kan påverka den övriga organisation 

samt kostnaderna av att implementera de planerade förändringarna.  

 

8. Utveckla en handlingsplan. Efter att målen har fastställts måste företaget utveckla en 

handlingsplan. Camp (1989a) menar att detta steg handlar om att fastställa vilka förändringar 

som måste genomföras för att nå en förbättring. Han fortsätter med att beskriva att under detta 

steg handlar det om att ansvaret för implementering ska delas ut, en beskrivning för hur 



 

 

- 31 - 

 

 

implementeringen steg för steg ska gå tillväga samt fastställa vilka resurser och investeringar 

som krävs för att lyckas med implementeringen.  

 

9. Implementera specifika handlingar och övervakningsprocesser. Detta är det näst sista 

steget och det beskriver hur genomförandet av specifika handlingar ska gå tillväga. Camp 

(1989a) menar att om en lyckad implementering ska kunna genomföras måste en förståelse 

för det nya arbetssättet finnas och en medvetenhet till att strategiska omdirigeringar av 

resurser kan behöva göras. Det är när implementeringen av de överlägsna processerna sker 

som det genereras ett ”riktigt” värde för företaget. Camp (1989a) skriver också att under 

denna punkt ingår övervakningsprocesser, oftast genom chefer eller genom finansiella 

processer. Han beskriver att i detta stadium utvärderar företaget resultatet efter 

benchmarkingen och bedömer om projektet varit lyckat. 

 

10. Omvärdera. Detta är sista punkten i modellen och den syftar till att företaget inte ska falla 

tillbaka till den position där de befann sig innan de började använda sig av benchmarking. 

Enligt Camp (1989a) är detta steg som en omvärderingsprocess för att företaget ska kunna 

behålla de förändringer som genomförts. Han menar att en omvärderingprocess kan skapa 

förståelse för var tonvikten skall läggas internt. 

 

3.2.1.2 PDCA-modellen  

PDCA-modellen omnämns frekvent när benchmarkingkonceptet diskuteras och är en modell 

som på det stora hela har många likheter med Camps modell. Deros et al. (2006) presenterar 

att hans PDCA-modell är en cyklisk kontinuerlig process som består av fem steg. Modellen 

kan även bestå av fler steg, vilket Zairi (1994) visar när han presenterar en PDCA-modell som 

består av nio steg. Förutom att det finns olika antal steg finns det även versioner av modellen, 

vilket Maire et al. (2008) tydliggör när de presenterar PROAAI-modell (Plan-Research-

Analyse-Adapt-Improve). Vi redogör nedan för PDCA-modellen i stora drag för att skapa en 

bild om att de flesta modeller inom benchmarking konceptet har stora likheter. Vi beskriver 

inte dessa på djupet då stegen liknar de som beskrivits tidigare i Camps modell. 
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Figur 4. PDCA-modellen (Zairi, 1994, s. 22) 

 

Enligt Deros et al. (2006) och Zairi (1994) bör arbetet med PDCA-modellen inledas med att 

företaget identifierar vilken process som lämpar sig som benchmarkingobjekt. Deros et al. 

(2006) förespråkar att ett benchmarkingteam som ansvarar för processen bildas. Nästa steg är 

enligt Deros et al. (2006) och Zairi (1994) att identifiera lämpliga benchmarkingpartners som 

kan bidra med inspiration för att förbättra den egna organisationen. Efter att lämpliga partners 

har identifierats menar Zairi (1994) att företaget måste bestämma lämpliga mätningsmetoder, 

samla in data och skapa förståelse kring skillnader i prestationer. Enligt den PDCA-modell 

som Deros et al. (2006) presenterar är dessa steg samlade under ett steg. Modellen förespråkar 

enligt Deros et al. (2006) att arbetet med benchmarking avslutas med implementering de nya 

idéerna som framkommer under processen samt att övervaka att resultatet av förändringen är 

positivt. Den mer utförliga PDCA-modellen som Zairi (1994) presenterar använder flera steg.  

De sista behandlar att ändra relevanta processer för att förbättra prestationer, jämföra 

standards igen och genomföra en kontinuerlig benchmarking med samma, men även nya 

partners för att sedan applicera benchmarkingen på samtliga processer. 
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För att kunna använda en modell eller teknik utformad för arbetet med best practice, behöver 

företagen ha en grundläggande kunskap om var de kan hitta best practice och vad det är de 

letar efter. Dessa två delar framstår som en bas för att kunna använda en modell, därför väljer 

vi att redovisa för dessa och deras innebörd här nedan.  

 

3.2.2 Var finns best practice?  

Arbetet för att söka best practice kan göras intern eller extern, Anand och Kodali (2008) 

menar att konceptet kan delas in i just intern och extern. De beskriver att den som arbetet sker 

emot kan existera inom företaget eller utanför. Här kommer endast en presentation av den 

externa delen att göras, då denna studie är begränsad till detta. Då best practice är en del i 

konceptet benchmarking ser vi det här nödvändigt att presentera dessa utifrån 

benchmarkingens uppdelning, då denna ger möjlighet att dela upp den externt inriktade delen 

av konceptet i ytterligare tre delar. Först görs en redovisning av den konkurrensinriktade 

benchmarkingen därefter följer funktionsinriktad- och genetrisk inriktad benchmarking. Dessa 

presenteras efter den ordning som Moriarty och Smallman (2009) sammanställer, där de utgår 

ifrån en tidslinje för att ge en bild över hur de förhåller sig tidsmässigt. Dessa presenteras för 

att ge en bättre förståelse för ämnet best practice och för att få en uppfattning om var 

företagen kan hitta best practice. 

   

Inom den externt inriktade delen ligger fokus utanför den egna organisationen. Den 

konkurrensinriktade benchmarkingen handlar om att rikta in sig på konkurrenterna och genom 

om att jämföra sig med dem förbättra den egna organisationen. Moriarty och Smallman 

(2009) beskriver att konkurrensinriktad benchmarking är när företaget använder sig av 

information från konkurrenterna, då det observerats att de använder tillvägagångssätt som är 

överlägsna ens egna, för att på så vis förbättra viktiga delar i sin egen organisation. Likaså 

menar Anand och Kodali (2008) att konkurrensinriktad benchmarking handlar om direkt 

jämförelse med ens konkurrenter och i och med detta bli bättre eller till och med överträffa 

deras prestation.  

 

Den funktionsinriktade benchmarkingen handlar till skillnad från den konkurrensinriktade 

benchmarkingen om att jämföra sig med andra företag som i avseende till sin egen 
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organisation inte benämns som konkurrenter. Här ser de till andra företag inom eller utanför 

sin egen bransch, men fokusen har tagits bort ifrån de direkta konkurrenterna. Istället läggs 

större vikt vid olika funktionsdelar där denna typ av benchmarking utförs. Moriarty och 

Smallman (2009) menar att funktionsinriktad benchmarking är när företagets arbetssätt 

omprövas efter en jämförelse med andra företag. Dessa företag är inte konkurrenter, men de 

visar på ett exceptionellt bra arbetssätt som det egna företaget kan dra nytta av. De beskriver 

även att dessa företag kan arbeta tillsammans som partners för att dra nytta av varandra. 

Anand och Kodali (2008) skriver i sin studie att denna klassifikation av benchmarking handlar 

om att jämföra sig med två eller flera företag när det gäller organisationens olika funktioner.   

 

Slutligen gör vi en presentation av generisk benchmarking som innebär en jämförelse med 

andra företag som sträcker sig utanför den egna branschen. McAdam och Kelly (2002) 

presenterar generisk benchmarking där företag från olika branscher involveras. Moriaty och 

Smallman (2009) beskriver denna typ av benchmarking som den bredaste. De menar att den 

går ut på en jämförelse, men att dessa företag de jämför sig mot inte behöver finnas inom den 

egna branschen. Anand och Kodali (2008) menar också att arbetet med benchmarking här 

sker utan för den egna branschen.   

 

3.2.3 Klassifikationer av best practice 

När vi nu har gett en kort förklaring till var företagen kan hitta best practice väljer vi att ge en 

förklaring till vilka delar de kan fokusera på. Lika här som i ovanstående avsnitt väljer vi att 

presentera dessa utifrån konceptet benchmarking, då best practice är en del i detta. Dessa kan 

klassas in på olika sätt, men vi väljer att redovisa dessa, utifrån de klassifikationer som Fong 

et al. (1998) och Bhutta och Huq (1999) presenterar. De menar att det som ska studeras i 

benchmarkingen kan delas upp i strategisk-, process- och performance benchmarking.  

 

Strategisk benchmarking ligger till grund när avsikten är att förändra strategin genom de 

jämförelser som görs. Bhutta och Huq (1999) menar att strategisk benchmarking ligger nära 

till hands när jämförelser görs mot konkurrenter. De förklarar att det innebär att konceptet 

används när avsikten är att förändra strategiska riktningar i företaget. Enligt Carpinetti och 

Oiko (2008) innebär det en jämförelse av verksamhetensstrukturen, ledningens arbetsmetoder 

och företagets strategier. Fong et al. (1998) och Anand och Kodali (2008) beskriver strategisk 
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benchmarking som en del av innehållet i konceptet och menar att det involverar en 

bedömning av strategier snarare än operationella delar.   

 

När innehållet i det som jämförelsen lägger fokus på är processer, benämns det som process 

benchmarking. Denna del menar Bhutta och Huq (1999) innebär att metoder och processer 

studeras i avseende att förbättra de processer som redan är befintliga i organisationen. De 

menar också att processbenchmarking lämpar sig bäst när jämförelser görs mot 

funktionsinriktad- och generiskt inriktad benchmarking. Carpinetti och Oiko (2002) förklarar 

det som att jämföra tillvägagångsätt, arbetssätt och andra processer i företaget.  

 

Performance benchmarking innebär att företaget jämför sig mot andra företag i avseende på 

resultat, som finns i resultat- och balansräkningar. Detta är något som Fong et al. (1998) 

framhäver i sin studie då de menar att performance benchmarking kan bestå av kvantitativa 

mått av pris, hastighet och så vidare. Bhutta och Huq (1999) och Anand och Kodali (2008) 

menar att denna typ av benchmarking passar bäst vid jämförelser mot konkurrenter. Kyrö 

(2003) beskriver performance benchmarking som en jämförelse för att förstå hur bra företaget 

är jämfört med andra företag.  

 

3.3 Teoretisk sammanfattning 

Nedan presenteras en sammanfattning av den teoretiska referensramen. Den presenteras 

genom de rubriker som den teoretiska referensramen följer, även studiens teman återfinns här 

(se vår forskningsmodell, figur 2). Detta görs för att i analysen möjliggöra en jämförelse mot 

det empiriska materialet och se till likheter och skillnader. Den visar även på vilka forskare 

som bidragit till de olika delarna. 

 
 

RUBRIK             SAMMANFATTNING     FORSKARE 
3.1 Best Practice  Idédimensionen av best practice präglas av   Lindvall (2011) 

som idédimension de uppfattningar och övergripande    

  föreställningar som finns om konceptet.    
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RUBRIK             SAMMANFATTNING     FORSKARE 
3.1.1 Grundtanken Benchmarking kan definieras som ett Camp (1989a) 

med best practice strukturerat koncept, som innebär ett Kumar et al. (2006) 

  sökande för att finna best practice att göra  Anand och Kodali (2008) 

  jämförelser emot  för att kunna utveckla Wong och Wong (2008) 

  verksamheten. Grundtanken ses som en   Spendolini (1992) 

  utbryten idédimension av best practice. Best Watson (1993) 

  practice innebär en jämförelse mot de som  Asrofah et al. (2010) 

  anses bättre än det egna företaget. Best Lindvall (2011) 

  practice syftar till att skapa en  Massa och Tessa (2004) 

  kunskapsöverföring mellan företag, för att  Zairi (2013) 
  finna inspiration till förbättringsarbete Røvik (2008) 

  förbättringsarbete. Det handlar om att  Moriarity och Smallman (2009) 

  anpassa idéerna till den egna organisationen. Mann et al. (2010) 

    Camp (1989b) 

    Hong et al. (2012) 

      

3.1.2 Fördelarna  Fördelarna med idén är att företag blir bättre Arosfah et al. (2010) 

med idén på att möta kundernas behov och  Wong och Wong (2008) 

  uppmärksamma för trender. De får en ökad  Camp (1989b) 

  konkurrenskraftighet och hjälper företag att se Zairi (1994) 

  dess styrkor och svagheter.  Mann et al. (2010) 

      

3.2 Best Practice Best practice tekniska dimesion, innebär Lindvall (2011) 

som teknisk faktiska tillvägagångssätt för att utöva   

dimension konceptet. I detta fall modeller. Dessa ska   

  ses som ett stöd för arbetet, men det är   

  generellt svårt att hitta en modell eller    

  teknik som fungerar i alla företag.    

      

3.2.1 Arbets- En presentation av Camps Xerox modell, med Zeinalnezhad et al. (2011) 

process tio arbetssteg, PDCA (plan-do-check-act) och  Anand och Kodali (2008) 

  Båda modeller visar på att företag måste ha Czuchry et al. (1995) 

  en strukturerad arbetsprocess för att Wong och Wong (2008) 

  generera ett positivt utfall. Deros et al. (2006) 

    Moriarity och Smallman (2009) 

  
 

Zairi (1994) 

  
 

Camp (1989a) 

  
 

Maire et al. (2008) 
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RUBRIK             SAMMANFATTNING     FORSKARE 
3.2.2 Var finns best Extern benchmarking innebär att företag ser  Anand och Kodali (2008) 

practice? utanför den egna organisationen för att finna Moriarity och Smallman (2009) 

  best practice. Best practice finns bland  McAdam och Kelly (2002) 

  konkurrenterna, i ett annat företag i     

  branschen eller till och med utanför den    

  egna industrin. Dessa benämns som    

  konkurrensinriktad-, funktionsinriktad- och   

  generisk benchmarking.    

      

3.2.3 Klassifika- Det som företagen fokuserar på när de  Wah Fong et al. (1998) 
tioner av best  arbetar med best practice, kan delas in i Bhutta och Huq (1999) 

practice strategisk-, process- och performance  Carpinetti och Oiko (2008) 

  benchmarking. Anand och Kodali (2008) 

    Kyrö (2003) 

      

  

Tabell 1. Teoretisk sammanfattning 
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4 Empiri  

Kapitlet avser att presentera den insamlade empirin från fallföretagen. Det empiriska 

materialet har sammanställts under de teman som presenteras under den teoretiska 

referensramen. För den intresserade läsaren finns en sammanställning av företagen och 

respondenterna i bilaga 2. 

 

4.1 Best practice som idédimension 

Under detta tema beskriver majoriteten av de tillfrågade att de använder sig av jämförelser. 

Respondent C1 samt E1 framhäver att de jämför sig med andra företag. Respondent B1 svarar 

inledningsvis att det är något som de inte gör, men beskriver sedan längre in i intervjun att 

jämförelser görs för att få inspiration och idéer till verksamheten. Respondent C2 och D1 

framhäver att det är självklart att de använder sig av jämförelser, de jämför sig mot andra och 

när de ser hur någon som har lyckats bra så inspireras de.  

 

”Jag tror att själva grundtanken är helt rätt, du kan alltid snappa upp 

saker av andra företag” 

 -Respondent D1 

 

Respondent A1, A2 och A3 menar att de använder jämförelser i en begränsad utstäckning, de 

framhäver att det är något de vill göra mer frekvent. De menar att det beror på en tidsbrist, 

respondent A2 förklarar att de måste komma ikapp med andra delar som prioriteras högre 

innan de kan utöka arbetet med jämförelser. Respondent E1 beskriver också att de önskar att 

bedriva detta i större utsträckning, men eftersom de är ett mindre företag förklarar han att de 

har en hög arbetsbelastning. Detta gör att de måste prioritera att lösa akuta arbetsuppgifter, 

vilket leder till att de inte hinner arbeta med det de önskar. 

 

”Alltså det handlar helt enkelt om resurs. Jag måste ju prioritera min 

vardag och min organisation, om jag inte ska knäcka organisationen. 

Vad prioriterar jag, att få fram bokslutet i tid eller att jämföra mig 

med andra? Det beslutet är skitenkelt!” 

-Respondent A2 
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4.1.1 Grundtanken med best practice 

När respondenterna får beskriva vilka de jämför sig med är svaren olika, många berätta att de 

ser upp till dem som de anser är bättre än de själva. 

 

”Det är klart jag vill vara bäst och då tittar jag på dem som lyckats 

bäst.” 

 -Respondent B1 

 

Respondent B1, C2 och D2 beskriver att de ser till de företag som är bättre än de själva och 

hur de har lyckats. De förklarar att det kan handla om liknande företag i större städer, de som 

har ett gott rykte eller de som gjort något innovativt och nytänkande som är exceptionellt bra. 

Respondent E2 beskriver att de tittar på vilket företag som helst, men att de dock ser mest till 

större och bättre företag. Han resonerar att stora företag inte kan vara stora om de inte har 

gjort något bra, däremot betonar han att de inte ska jämföra sig om de inte kan skapa ett 

egenvärde av det de upptäcker. Att se till företag som är framgångrika anser respondent D1 

vara ett bra val, han framför att de vill veta hur de gör för att lyckas.  

 

”Det är smart att titta på dom som är framgångsrika, det är dom som 

är grundmallen liksom.”  

 -Respondent D1 

 

Respondent A1 beskriver att de försöker se till de som är bäst, men även till de som är lättast 

att få ta kontakt med.   

 

”Vi vill ju vara bäst i klassen, då gäller det att titta på de som är bra 

och lära av dom”  

 -Respondent A1 

 

Det finns de som ser till andra än de som bara är bättre, några av de tillfrågade beskriver även 

att de gärna jämför sig med de som är sämre än de själva. Respondent A2 menar att de gärna 

om tiden fanns skulle se till de som är störst, men även se till de företag som är minst. I 
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företag E framför respondent E1 att de lokalt sett jämför sig mot dem som är sämre, eftersom 

han anser att de är bättre än dem. Han vill se till de företag som är minst, då han ser det som 

att de har en sämre utgångspunkt och att de måste göra något som är väldigt bra för att 

överleva. Han vill även lära av de stora för han anser att stora företag generellt är bättre. 

Respondent A2 framför att de vill se på både större och mindre företag, speciellt på de mindre 

för att de har ett sämre utgångsläge.  

 

” […] lyckas man när man är liten då gör man något som är jävligt 

bra. När man är stor då har man en muskelmassa som är större och 

då har du en kapacitet, men är du liten då måste du prioritera. Och då 

är det mer intressant att titta på den som är liten för den måste göra 

smartare saker än den som är stor. För den som är stor […] jag 

menar de behöver inte fundera på vad de ska göra, de kan göra allt.”  

  - Respondent A2 

 

Respondent E1 och C2 beskriver att de kan lära sig från företag som också är sämre, då de 

menar att de vill undvika att gå i samma fällor som dem och lära av deras misstag. E1 

förklarar att han tycker att vissa av hans konkurrenter lägger för lite tid på att ha en 

organisation med ordning, då menar han att de har lärt sig av dem. Respondent E1 fortsätter 

att förklara att jämförandet med de som är sämre ger dem själva en bild av hur pass bra de är. 

Ett besök på en dålig verkstad ger dem vad han kallar egoboost, medan ett besök på en bättre 

verkstad ger dem en motivationsboost till att bli lika bra. En blandning av olika företag att 

jämföra sig mot anser respondent A2 vara mest optimalt. Respondent E1 menar också att 

jämförelser måste göras för att kännedom om ens egen styrka ska kunna träda fram, så de vet 

vad de ska satsa mer på. En viktig aspekt som framhävs av respondenterna när det kommer till 

jämförelser är en god kännedom om den egna verksamheten, speciellt respondent A1 som 

framför att en viss kompetens inom företaget behövs. 

 

”Det krävs en grundkompetens så man begriper vad man håller på 

med, tittar efter och har rätt förståelse för att bedöma saker. Det är 

viktigt att ha rätt komptetens för att bedöma saker.”  

 -Respondent A1 
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En ytterligare aspekt som framhävs som viktig av respondenterna är att idéerna som kommer 

från jämförelser anpassas till den egna organisationen. De tillfrågade menar att idéer inte kan 

kopieras rakt av då det skulle kunna leda till problem för den egna organisationen. 

 

”Det är jättevanligt här att man ser till exempel ett bra sätt att ta emot 

ordrar, […] men vi har inget bra sätt att samla ihop det arbetssättet 

för att vi inte är strukturerade för det. Så det blir stopp och tvärnit och 

ingen känner igen sig. Gör du en sån sak måste du dra det genom hela 

organisationen. Det blir lätt att man lyfter in småbitar, de är duktiga 

på det här […]. Det kanske inte passar ihop i ett annat företag, det är 

ett himla pussel att få till.” 

 -Respondent E2 

 

Samtliga respondenter anser att ledningen spelar en stor roll vid arbetet med jämförelser, de 

menar att öppenhet är en nyckelfaktor för att arbetssättet ska lyckas. Respondent A1 beskriver 

att en av nyckelfaktorerna är att ledningen har ett öppet sinneslag, han menar att företag måste 

släppa ”not invented here” syndromet, vilket innebär att företag är motvilliga att ta till sig 

idéer som inte kommer från den egna organisationen. Respondenterna A2, B1, C1, D1, E1 

samt E2 berättar att ledningen spelar en stor roll. Det spelar ingen roll hur många idéer som 

tas till företaget om ledningen inte är öppen för förändring och nya idéer, då kommer det 

aldrig kunna tillämpa arbetssättet Respondent C2 anser att ett starkt stöd från ledningen är 

essentiellt för att han ska kunna bedriva jämförelser med andra verksamheter på sin 

avdelning. Han beskriver att de tidigare gjorde fler företagsbesök, men han har fått en ny 

styrelse som inte ger samma utrymme till detta. Även respondent A3 menar att om inte 

ledningen är positiva till arbetssättet kommer det inte fungera, han fortsätter att berättar att om 

de inte influeras av andra är de illa ute. 

 

4.1.2 Fördelarna med idén 

Majoriteten av de tillfrågade svarar att de kan se en fördel med att jämföra sig mot andra 

företag. Respondent B1 tror att det skulle vara bra att göra jämförelser. Att ta in saker utifrån 

menar respondent A3 ger en möjlighet och potential till förbättring, han beskriver även att de 
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måste vara med och se vad som pågår runt om dem för annars kommer de tappa sin 

konkurrenskraftighet. 

 

”Är du inte vaksam ser du ju inte hur resten av världen utvecklas, du 

hänger inte med och tillslut tappar du det.”  

 - Respondent A3 

 

Respondent E1 beskriver det inspirerande och motiverande att se andra företag och menar att 

de måste ha kännedom om vad och hur andra företag gör, men beskriver också att de måste 

vara försiktiga så de inte ser för mycket till vad andra gör utan hela tiden gå sin egen väg. 

Vikten av att se till vad andra gör är något som respondent B1 också framhåller. Även 

respondent A1 anser att det är mycket viktigt, till och med ett måste att jämföra sig med andra 

om företaget ska ligga i framkant. Han framhåller att det är en kritisk framgångsfaktor.   

 

Två av respondenter, A2 och C1 beskriver fördelen med att jämföra sig är att de själva slipper 

utveckla alla sina idéer. Båda respondenterna drar en parallell till att de inte behöver uppfinna 

hjulet på nytt, när någon annan redan gjort det.  

 

”Varför uppfinna hjulet på nytt liksom? Det var ju någon kines som 

gjorde det för 5000 år sen.”  

 - Respondent A2    

  

Både ta andras idéer och utveckla nya är något som respondent C1 menar att de gör i deras 

organisation. Respondenterna A1 och C1 framhäver också att det känns som en viss trygghet 

att använda någon annans fungerande idé som en förvissning om att de är på rätt väg. Likaså 

beskriver respondent A1 att de ofta ser det som en bekräftelse till att de har kommit rätt eller 

inte, om de helt enkelt ligger i framkant eller ligger efter.  Respondent D2 beskriver att det 

finns en risk att bli hemmablind om de inte jämföra sig med andra. Respondent A2 beskriver 

att det alltid finns en fördel med att jämföra, då de är i en konkurrensutsatt värld.  

 

Att jämföra sig utan att kunna dra ett egenvärde av det och kunna använda det i 

organisationen, ser respondent E2 ingen fördel med att göra. Han menar att inspirationen skall 
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leda till något då kan den anses bra, men det finns ingen garanti för att det passar i 

verksamheten. Respondent D1 förklarar att de är bra att jämföra sig med andra företag för att 

förbättra den egna organisationen och framhäver att de måste vara lyhörda. Att det är viktigt 

för respondent C2 att göra jämförelser framkommer i intervju då denne betonar att det är en 

mycket viktig fråga.  

 

”[…] förutsättningen för att du ska lyckas, det är ju att du jämför dig 

med andra och tar åt dig av andras misstag framförallt”  

 - Respondent C2 

 

Att lyckas med jämförelser anser respondent A1 är en stor fördel när det gäller att driva 

utveckling och trigga organisationen vidare. Han förklarar att det är mer stimulerande att ta in 

idéer utifrån.  

 

4.2 Best practice som teknisk dimension 

Det finns ingen av respondenterna som ger den tydliga bilden över att de använder 

strukturerade modeller eller tillvägagångssätt när de ser till förebilder eller jämför sig mot 

andra företag. När respondenterna beskiver deras arbetsprocesser framkommer det av vissa att 

de nästintill saknar ett strukturerat arbetssätt. Istället för det strukturerade arbetssättet menar 

många av respondenter att öppenhet och lyhördhet är viktiga faktorer för att deras arbete med 

att finna förebilder och genomföra jämförelser ska lyckas, vilket presenteras nedan.  

 

4.2.1 Arbetsprocess 

Flera av respondenterna utrycker att det inte finns något systematiskt eller strukturerat 

arbetssätt när de arbetar med jämförelser för att förbättra den egna organisationen. 

Respondent A2 och A3 beskriver att de inte har en fasställd struktur med detta arbete, 

respondent A3 fortsätter även med att beskriva att under sitt 20 år långa arbetsliv bara har sett 

något företag som har en fastställd struktur för detta. Han anser att för mycket systematisering 

binder företaget på ett negativt sätt.  
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”Om man systamitiserar för mycket blir organisationen för stel och 

inrutad, man måste lita på den här blomstrande frihetskänslan, tänket 

för att få en vitalitet i organisationen.”  

 - Respondent A3 

 

Respondent A3 berättar dock att vissa aspekter måste det finnas en struktur på. Detta kan 

gälla produktutveckling då det är en väldigt viktig del för företaget eftersom det tar tid, kostar 

pengar samt påverkar kvaliteten och kunderna. Även respondent D1 berättar att de inte 

använder ett strukturerat sätt när de arbetar med jämförelser. Respondenten D1 säger att det 

skulle kunna finnas en fördel i att arbeta mer systematiskt och strukturerat när det kommer till 

jämförelser. Han menar dock att på grund av tidsbrist är detta inte möjligt. Respondent B1 

beskriver en önskan att kunna få arbeta mer strukturerat med jämförelser, företaget skulle då 

inleda arbetet med att hitta en specifik aspekt som de vill förbättra sedan skulle företaget 

kontakta ett annat företag som de vet är bra på just den aspekten. Respondent B1 hänvisar, 

precis som respondent D1, till bristen på tid som en anledning till att detta inte görs 

systematiskt.  

 

Några av respondenterna betonar istället vikten av ett öppet sinne och ser det som viktigare än 

strukturen i arbetssättet. Respondent A1 och D1 betonar vikten av att ha ett öppet sinnelag 

och menar att de på deras företag hela tiden kan bli bättre på det. Respondent A1 framför att 

en öppenhet är en grundpelare för att kunna lyckas med jämförselse. Han beskriver också att 

de med mycket erfarenhet av olika organisationer har ett bättre sinne för öppenhet. 

 

”Till 100 procent är det viktigt att vara öppen och lyhörd för att man 

ska kunna ta till sig idéer. Inspiration kan komma från alla håll och 

kanter” 

 -Respondent D1 

 

Respondent A1 menar att de i företaget måste vara alerta gentemot vad som sker i 

omgivningen, annars tror han att det finns en risk att de blir för introverta. Respondent C1 

beskriver att de har en öppenhet mellan olika företag i dess närhet och betonar också vikten av 

att den öppenheten. Detta fungerar enligt respondent C1 för att de inte är direkta konkurrenter, 
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utan att de tillsammans skapar ett mervärde för kunden genom att dela information och idéer 

mellan varandra. Han framför även att han tycker att det ingår i hans arbete att vara öppen, för 

annars anser han att de inte skulle kunna utvecklas och förbättra verksamheten. Respondent 

C1 menar att öppenhet för förändring hänger samman med att kunna förbättra företaget.  

  

De flesta av de intervjuade beskriver att nätverk är en viktig del för att möjligöra jämförelser 

med andra företag. Många av respondenterna framhäver att det är genom nätverk som de gör 

sina jämförelser för att influeras och inspireras till förbättring. Många av de tillfrågade 

beskriver konferenser som ett bra forum att bilda nätverk, även som ett bra sätt att samla in 

information. Respondent D1 berättar att på konferenser blir det ofta tid över, vilket ger 

tillfälle att diskutera problem samt att knyta kontakter. Respondent D1 är väldigt tydligt med 

att framföra att det handlar om att vara lyhörd och öppen för att kunna ta till sig idéer och 

plocka ut det som de tror kan gynna deras företag.  

 

”Om konferensdelen slutar klockan 17 och fortsätter klockan 8 dagen 

därpå, då har man tid med middag och man sitter och pratar. Man 

har mer tid och det är ofta på neutral mark, då ventilerar man och får 

mycket inputs sen ser man till att man tar något russin som man tycker 

är bra” 

 - Respondent D1 

 

Respondent C2 berättar att de regelbundet åker på erfarenhetsutbytesträffar. Vid dessa 

tillfällen kan de föra en dialog kring de problem som de själva har och om någon annan 

organisation har upplevt samma problem och hur de har löst dem. Under dessa träffar förs det 

även en dialog kring positiva saker i verksamheterna som respondenten anser kan fungera 

som en inspiration till nya idéer och förbättring. Även respondent A3 menar att nätverk är ett 

bra sätt att samla information, för att skapa idéer och influeras till förbättring. A3 berättar 

också att företaget ingår i ett väldigt brett nätverk med cirka 40 företag inom området som 

träffas varannan månad. Under dessa möten som sker på något av företagen diskuteras olika 

frågor och problem och det finns även möjlighet att utbyta idéer med andra. Respondent A3 

berättar även att de ingår i andra nätverk som är mer industriinriktade, de träffas också 

varannan månad och ser på hur de andra företagen arbetar. Respondent A1 beskriver mässor 
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som ett bra forum att samla information, på dessa kan de föra en dialog med företag inom 

samma bransch och samtidigt se på deras produkter. 

 

De flesta av respondenterna beskriver att de inte gör företagsbesök för att jämföra sig med 

andra företag. Respondent A1 menar att det är väldigt svårt att göra företagsbesök för att 

komma åt känslig information, företag speciellt konkurrerande företag. Både respondent D1 

och E1 berättar att de inte regelbundet gör besök för jämförandets skull, utan jämförelserna 

sker när de åker till företag i ett annat ärende. De menar då att de kan finna inspiration till 

förbättring.  

 

”Du gör inte företagsbesök för besökets skull utan du har ett behov av 

att åka dit, till exempel att du ska hämta något eller träffa någon 

tillfälligt. Då kan du se något som ser väldigt bra ut och snappa upp 

det” 

 -Respondent D1 

 

Respondent B1 beskriver att företagsbesök inte är något som de använder sig av, men hon 

framför att hon vill använda sig av det i framtiden. Hon menar att anledningen till att det inte 

sker är att företaget är nystartat och det inte finns tid till detta. Både respondent A2 och A3 

berättar att de i dagsläget inte gör företagsbesök, men A3 menar på att de inom en snar 

framtid kommer att börja med det. Där produktionschefen fyra gånger per år tillsammans med 

en grupp kommer göra företagsbesök. Företag C är det enda företaget som aktivt använder sig 

av företagsbesök som ett medel för att jämföra sig med andra. Respondent C2 beskriver att de 

besöker andra verksamheter ungefär tre gånger per år. Han fortsätter beskriva att de hela tiden 

försöker fånga upp nya idéer och menar att bästa sättet att göra det är att träffa de som är i 

samma bransch. Det kan även handla om personer i branschen som åker runt, enligt 

respondent C2 kan det handla om säljare. Han menar att de besitter mycket information om 

vad som händer inom andra företag. 

 

Flera av respondenterna berättar att de använder offentlig information för att få inspiration till 

nya idéer. De menar att genom branschtidningar och internet kan de skapa en bild om i vilken 

riktning andra företag är på väg.  
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”Internet är en jättebra källa, det är bara att söka så hittar man hur 

mycket som helst, det är öppet för alla och lätt att få tag på men all 

information är ju naturligtvis inte ute.” 

 -Respondent B1 

 

Respondent B1 berättar att det främst är genom internet som hon kan skaffa influenser till nya 

idéer. Hon menar att det är det smidigaste sättet för henne att arbeta, men att det endast ger en 

översiktlig bild om hur andra företaget arbetar och hur de lyckats. Respondent A1 samt C1 

menar att de använder sig av branschtidningar för att hålla sig uppdaterade kring andra företag 

i branschen samt vilka projekt de arbetar med. A1 berättar att om de ser något intressant i en 

branschtidning kan de kontakta det företag som bedriver projektet och föra en dialog om hur 

de går tillväga, detta för att få inspiration kring hur de själva ska göra.  

 

Enligt vissa respondenter kan det vara svårt att veta hur de ska införa nya idéer i den egna 

organisationen. Respondent E1 beskriver att det kan vara svårt att veta hur de ska gå vidare 

med den information som samlats in genom jämförelser. Konsulter kan vara ett bra sätt för att 

få vägledning och inputs i hur företaget bör gå vidare med informationen, detta enligt 

respondenterna C1, D1 och E2. 

 

”Finns inte kunskapen inom den egna organisationen kan man vända 

sig till externa konsulter för att skaffa input.” 

 -Respondent D1 

 

Respondent A2 anser att deras verksamhet har en brist när det kommer till kunskapsnivån. Ett 

företag måste se utanför den egna verksamheten för att få influenser och idéer enligt honom. 

För att göra detta krävs en personalomsättning som möjliggör att företaget får in en annan 

kompetensprofil, arbetslivserfarenhet och utbildningsnivå.  Han berättar att i deras fall har 

anställningar tidigare omfattats av vänner och bekanta till ledningen, vilka kanske inte har den 

kompetensnivån som är önskvärd. Respondent A1 menar att kunskapsbrist kan vara ett 

problem, men berättar att han arbetar för att få in en mångfald i organisationen. Detta gäller 
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de som sitter på nyckelbefattningar, han menar att det är önskvärt att få in individer som har 

erfarenhet av andra branscher och arbetssätt. 

 

När respondenterna beskriver hur de går tillväga för att införliva de idéer och influenser de 

fått genom jämförelserna i det egna företaget, är grupper samt kommunikation viktiga 

faktorer. Alla respondenter berättar att de i olika grupper diskuterar de idéer som framkommer 

för att besluta vilka som ska genomföras och vilka som inte passar den egna organisationen. 

Att det nya måste passa den egna organisationen är något som de flesta anser vara viktigt, de 

menar även att förbättringarna inte går att kopiera rakt av utan att det måste anpassas till den 

egna organisationen.  

 

”Det krävs en diskussion kring vilka förändringar som ska göras, så 

man är överrens om vad som ska göras. Det ger också fler 

infallsvinklar på hur förändringen ska göras.” 

 -Respondent E2 

 

Respondent A1 och A3 berättar att de först tar upp idéer i en ledningsgrupp som träffas 

varannan vecka, här utvärderar de idén och beslutar om den ska genomföras. Beslutet baserar 

de på vilka resurser som krävs och om de har de resurserna. Respondent A1 och D1 beskriver 

att implementeringar av nya idéer kan vara kostsamma och detta kan vara ett hinder för att 

genomföra jämförelser. Även respondent C2 menar att brist på finansiella resurser är ett 

hinder. Respondent A1 beskriver att deras företag inte presterade tillräckligt bra för några år 

sen och fick då bromsa arbetet med jämförelser. Företag måste enligt honom skapa en 

ekonomisk stabilitet för att möjliggöra detta arbete. Han menar att genom att ha denna 

stabilitet skapas frihet att arbeta med jämförelser. Enligt respondent A2 handlar det om i 

vilken position företaget är och vilka förutsättningar de har. I dagsläget ser han det som ett 

hinder och menar att de behöver nå en viss intjäning för att kunna arbeta mer med jämförelser. 

 

”När man är i överlevnadsmode då är det inte en jävel som tittar på 

jämförelser. Det gäller att kränga en produkt till, alla resurser du får 

över går till det, mer folk på gatan som kan kränga prylar det är det 

som räknas. Det är den råa verkligheten.” 
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 - Respondent A2 

 

Det handlar om hur väl kostnaden kan motiveras menar respondent A3. Går de vidare med 

idén beskriver respondent A1 och A3 att de tillsätter en projektgrupp som ansvarar för 

processen. Respondenterna C1 och C2 beskriver deras implementeringsprocess på ett 

liknande sätt. I deras verksamhet går den ut på att idéer luftas i en speciell grupp. Vill de gå 

vidare med idén tar de fram en kalkyl för hur mycket det skulle kosta att genomföra 

förändringen. Båda respondenterna på företag D berättar att de har en ledningsgrupp där det 

förs en dialog kring nya idéer och influenser, men respondent D1 betonar att hans dörr alltid 

är öppen för alla anställda att komma med förslag och idéer som de har. Respondent B1 

berättar att hon ofta har möten med de anställda där de luftar nya idéer, de anställda får 

komma med förslag om vad de anser om idén samt komma med förslag på hur de tycker att 

förändringen bör genomföras. Även på företag E berättar de att de använder en ledningsgrupp 

för att diskutera nya idéer och influenser. Enligt respondent E1 hanterar ledningsgruppen 

främst större förändringar, de mindre förändringarna beslutar han som ägare och VD om. 

Respondent D1 berättar att de efter implementering av en förändring gör en utvärdering för att 

se vilken påverkan det hade på organisationen. Han menar att det kan ta lång tid innan de ser 

en fördel av vissa projekt.    

 

4.2.2 Var finns best practice? 

De olika respondenterna väljer att jämföra sig mot olika företag, respondent E1 berättar att de 

influeras av sin omvärld och att de sedan implementerar det i företaget. Respondent A2 menar 

att för att få in nya idéer och nya influenser måste de se utanför den egna organisationen och 

se till andra branscher och andra delar av världen, men framhåller att det inte är lätt. 

Respondent B1 menar att de ser till de företag som är bättre än dem själva och hur de har 

lyckats. Respondent A1 berättar att de gör det lätt för sig och jämför sig mot de företag som 

finns i deras närhet, i Sverige och Europa, men han framför även att han gärna skulle jämföra 

sig mot företag runt om i hela världen.   

 

Flera av respondenterna framför att de jämför sig mot andra inom sin egen bransch. Under 

intervjun med respondent B1 framförs det att de inte jämför sig med sina egna direkta 

konkurrenter. Respondent B1 menar också att det skulle vara svårt för dem att jämföra sig 
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med företag utanför deras egen bransch. Hon berättar att de har jämfört sig med ett annat 

företag och tagit efter deras sätt att locka till sig nya kunder. Likaså framför respondent D2 att 

de ser till företag inom samma bransch.  Respondent E1 berättar att de jämför sig med företag 

i närområdet, men även företag på andra ställen i Sverige. De har också varit i Japan för att 

inspirerats och se hur ett företag arbetar där.  

 

”Jag var ju i Japan med min fru och tittade på de som tillverkar våra 

maskiner, vi var på fem fabriker. Efter några dagar i högklackat fick 

hon jätteont i fötterna, så hon tog av sig skorna och gick barfota där 

inne på fabrikerna. Det gick jättebra, utan problem, det är så rent 

alltså.”  

 - Respondent E1 

 

Respondent E2 anser att de jämför sig med andra företag och på så sätt blir inspirerade. Att 

jämföra sig med företag i och utanför den egna branschen är något som respondent E2 inte ser 

några problem med att göra. Han belyser även att det finns många delar som de behöver som 

inte behövs i andra branscher och vise versa. Att jämföra sig och hitta inspiration hos 

underleverantörer och distributörer är något som respondent A1 beskriver att han tycker de 

gör. Företag D anser sig inte ha några direkta konkurrenter, respondent D1 menar att de har en 

bra kontakt med andra företag i branschen och kan få tillgång till deras arbetssätt och dylikt 

när de vill jämföra sig med dem. Respondent D1 framför att de jämför sig med dem i samma 

bransch, men menar också att de händer att de jämför sig med företag utanför den egna 

branschen. I företag A förklarar respondent A1 att han tror det är viktigt att jämföra sig mot 

företag utanför den egna branschen, men säger samtidigt att han inte anser att de gör det i den 

utsträckning som han önskar att de skulle göra.  

 

Att jämföra sig mot sina konkurrenter är något som många av de tillfrågade anser är svårt att 

genomföra. Respondent E1 menar att de inte får se för mycket på konkurrenterna, utan att de 

ska fokusera på sin egen resa. När de ser till de konkurrenter de har i sin närhet menar 

respondent E1 att de är bättre, men menar ändå att de jämför sig mot dem och tar lärdom av 

deras misstag. Respondent B1 tror det kommer vara svårt för dem att jämföra sig mot 

konkurrenter och får information av dem. Fortsättningsvis framförs det att företag B aldrig 
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skulle dela med sig av hur de har lyckats till sina konkurrenter. Respondent B1 framför att det 

för dem skulle vara lättare att se hur andra större företag gör som inte är direkta konkurrenter. 

Däremot säger respondent A1 att de främst tittar på konkurrenter, däremot framhäver han att 

de då gäller nyckeltal i resultat- och balansräkning, men att de även kan köpa in konkurrenters 

produkter för att se hur de är konstruerade.    

 

4.2.3 Klassifikationer av best practice 

De tillfrågade jämför olika områden och fokuserar på olika delar då de använder sig av 

jämförelser. Några menar att de ser till helheten i ett annat företag när de jämför sig. 

Respondent A2, B1, C1 och E1 berättar att de ofta vill se till helheten när de jämför. Vanligast 

är dock att de tillfrågade svarar att de jämför olika nyckeltal och ser till resultat- och 

balansräkningar, för att se att de presterar rätt. De förklarar att de ofta använder jämförelser 

för att se så de håller en god nivå, som ett slags facit för verksamheten. Respondent A2 och 

C1 anser att det är lätt att få tillgång till den typen av information i Sverige, men menar att det 

är svårare när de vill se till utländska företag.  

 

”Man får en uppfattning om trender inom industrin genom att läsa 

större företags årsredovisningar, i dom står i stort sett allt. Större 

företag har mer resurser att göra omvärldsanalyser, då kan man göra 

ett överslag och se i vilken riktning de är på väg och trender i 

marknaden.” 

 -Respondent A2  

 

Det framkommer från några av de tillfrågade att de jämför sig, för att få mer kunskap och för 

att kunna se till strategiska delar och mål. Respondent C1 menar att de ibland jämför sig mot 

större verksamheter för att ser hur de gör när de marknadsför sig. Detta för att kunna sätta mål 

efter vad de vill uppnå, men även att se hur de andra gör. Att jämföra för att se hur trender 

utvecklas är något som respondent A2 tar upp, han menar att de måste ha en uppfattning om 

var branschen är på väg. 

 

Mer vanligt förkommande under samtalen med de tillfrågade är dock att de jämför sig för att 

få reda på andra företags processer. Inom företag A framför respondenterna att de önskar att 
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de kunde jämföra mer hur olika företag går tillväga. Däremot berättar de att de ofta ser till hur 

deras olika systerbolag genomför arbetet, speciellt när det gäller hur de marknadsför sig via 

sociala medier. Respondenterna inom företag A beskriver att de ser mer på processdelar än 

mot strategiska delar när de jämför. De framför att de mest ser till produktutveckling och 

produktion hos konkurrenter när de jämför sig, men även hur andra företag använder 

hemsidor och hur de syns över nätet. Respondent A1 berättar att de ibland köper in 

konkurrenters produkter för att analysera dem, han betonar dock att detta kan vara kostsamt 

men enligt honom överstiger nyttan kostnaden. Respondent E1 förklarar att de har besökt 

företag för att se hur de arbetar, men att de även ser till andra aspekter för att kunna uppnå nya 

mål. Respondent E1 berättar om hur de inspirerats av andra företags renhet, ordning och reda 

och i vissa fall hur de arbetar.  

 

4.3 Empirisk sammanfattning 

Nedan följer en sammanfattning av det empiriska materialet. Det sammanfattas utifrån de 

teman, likaså rubriker, som studien följer (se vår forskningsmodell, figur 2). Detta görs för att 

i analysen möjliggöra en jämförelse och se till likheter och skillnader.  

 

  RUBRIK             SAMMANFATTNING 

    

4.1 Best practice som  Det framkommer i det empiriska materialet att alla företag jämför sig mot   

idédimension andra företag. Åsikterna skiljer sig lite inom ett av företagen huruvida de 

  använder sig av dessa jämförelser eller inte. Även om alla ändå är positiva 

  till att kunna göra det i framtiden.  

    

4.1.1 Grund tanken Många av respondenter menar att de ser upp till förebilder som är bättre än 

med best practice de själva. Det att det kan handla om de som har ett gott rykte eller att  

  företaget i fråga har gjort något exceptionellt bra som de kan inspireras av. 

  Det framkommer även att vissa menar att de kan inspireras av de som anses  

  sämre än de själva, då det finns saker att lära där med. Respondenterna  

  beskriver också att det är viktigt att ha en god kännedom on den egna  

  organisationen för att lyckas med att anpassa nya idéer till den. Den  

  viktigaste aspekten för att lyckas framhävs som ledningen.   
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  RUBRIK             SAMMANFATTNING 

    
4.1.2 Fördelarna med  Respondenterna framhäver att det finns fördelar med att jämföra sig, då det 

idén ger en möjlighet till förbättring. Jämförelserna bidrar till att de är mer  

  externt fokuserade och detta framhävs som en drivkraft att utvecklas och att 

  det ses som en nyckelfaktor för att kunna befinna sig i framkant.  En  

  ytterligare fördel är att de inte behöver utveckla alla idéer själva. 

    

4.2 Best practice som Den tekniska dimensionen skiljer sig åt från det som presenterats utifrån   

teknisk dimension redan befintlig forskning.  

    

4.2.1 Arbetsprocess Arbetsprocessen beskrivs av respondenterna som ostrukturerad. Samtliga 

  poängterar att öppenhet och lyhördhet är viktiga aspekter för att samla in  

  information. De menar att det gäller att ta tillvara på chansen när den ges, 

  för att finna inspiration och nya idéer till förbättring. Många av företagen 

  använder ledningsgruppen som ett verktyg för att utvärdera idéerna och 

  olika projektgrupper för att implementera dessa. 

    

4.2.2 Var finns best  Största delen av jämförelserna sker mot företag inom samma bransch. Att 

practice? jämföra sig mot företag utanför branschen anses som svårt, även om vissa  

  menar att de gör detta. Att jämföra sig mot konkurrenter anses som svårast,  

  då de tillfrågade menar att det är svårare att få att ta del av information från  

  dem.  

    

4.2.3 Klassifikationer  Det beskrivs att respondenterna ser på olika delar när de använder 

av best practice jämförelser. Vissa respondenter ser till helheten av ett företag medan 

  andra främst ser till nyckeltal då dessa är lättillgängliga. De använder också 

  jämförelser för att se till strategiska delar och mål för att få en bild 

  hur de bör positionera sig. Vanligt förekommande är att fallföretagen ser  

  ser till processer, hemsidor och produkter, för att generera nya idéer. 

    

 

 Tabell 2. Empirisk sammanfattning 
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5 Analys 

Under detta kapitel analyserar vi det som framkommer från det empiriska materialet och 

ställer det mot den teoretiska referensramen. Vi väljer att lyfta fram de delar vi anser mest 

intressanta.  

 

Inledningsvis i studien presenteras den problematik som enligt tidigare forskning (Asrofah, et 

al., 2010; Deros, et al., 2006; Hwang & Lockwood, 2006; Wyatt, et al., 2010) skulle göra det 

svårt för SME att använda sig av benchmarking. Detta är något som vi inte får bilden av då de 

företag vi träffar alla ger oss uppfattningen av att de använder sig av dessa jämförelser i större 

eller mindre utsträckning. Detta gör det enligt oss intressant att diskutera deras tankar kring 

idédimensionen och den tekniska dimensionen. Vi ser att de använder sig av jämförelser, men 

det framkommer i studien att deras arbete med dessa skiljer sig ifrån den typiska synen på 

best practice och benchmarking. Vi väljer här i analysen att lyfta fram Worst practice ur 

idédimensionen och det strukturlösa arbetssättet under den tekniska dimensionen, för att 

sedan avsluta med ett resonemang kring huruvida detta är benchmarking. 

 

5.1 Worst practice 

Grundtanken om best practice handlar om att se till de som är bättre än den egna 

organisationen och inspireras av dem för att förbättras, detta framhävs av många forskare 

(Asrofah et al., 2010; Camp, 1989a; Francis & Holloway, 2007; Kumar et al., 2006; Moriarty 

& Smallman, 2009; Watson, 1993). Dessa SME jämför sig mot de som anses bättre för att på 

så vis lära sig av deras framgångar, detta påvisar alla respondenter. Utifrån vår studie ser vi att 

ett flertal av dessa SME har en mer utvidgad syn på grundtanken om best practice än den som 

presenteras i tidigare forskning. Fallföretagen menar att det även finns mycket att lära av de 

som i deras ögon anses vara sämre. Detta tyder på att grundtanken bör bli mer neutral och 

även inkludera de som är sämre än den egna organisationen, då det empiriska materialet tyder 

på att SME även tittar på dessa och anser att de kan inspireras av dem. Det är främst från 

misstag som de anser sig kunna lära sig något genom att se misstagen som andra 

organisationer gjort, kan de säkerställa att de inte begår samma misstag och på så sätt kan de 

få en fördel av dessa jämförelser.  
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Det framgår både i den teoretiska referensramen samt i det empiriska materialet att en viktig 

del i arbete med jämförelser är att ha en god kännedom om den egna organisationen. Detta 

tror vi är en viktig del i arbetet, men vi tror inte att detta orsakar ett större problem i de företag 

vi pratat med då ledningen har en god inblick i hela organisationen. Detta menar vi leder till 

att de har en god idé kring vilka aspekter som skulle kunna passa i deras verksamhet. 

Ytterligare en aspekt som anses viktig enligt Asrofah et al. (2010), Moriarty & Smallman 

(2009) och Røvik (2008) när det kommer till arbetet med jämförelser, är att företag anpassar 

influenser och idéer till den egna organisationen. De menar att det inte endast går att kopiera 

rakt av, detta framkommer även i det empiriska materialet. De tillfrågade menar att idéer och 

influenser som kommer från jämförelser måste anpassas till den egna verksamheten för att 

skapa en positiv effekt. Genom att dessa både tas upp i den teoretiska referensramen och att 

de framkommer från det empiriska materialet gör att dessa måste anses som viktiga aspekter 

för SME i arbetet med best practice. Vi anser att de är kriterier för att lyckas även fast 

fallföretagens arbetsprocess är ostrukturerad, vilket kommer diskuteras under rubrik 5.2. Vi 

menar att dessa två aspekter går att kopplas samman. För att kunna anpassa nya idéer till den 

egna organisationen måste företag ha en god kännedom kring den egna organisationen. Finns 

inte denna kännedom, finns inte kunskapen att anpassa idéerna och det finns risk att de 

förändringar som görs påverkar organisationen på ett negativt sätt. Respondent E2 poängterar 

detta då han beskriver att det är lätt att företag endast ser att ett annat företag är bra på en 

aspekt och kopierar det, om de nya idéerna som framkommer inte anpassas till den egna 

organisationen kan det slå fel och orsakar ett problem. Vi anser det viktigt för företag att ta 

med sig detta när de arbetar med jämförelser, enligt oss tyder detta på att arbetet med 

jämförelser till förbättring antagligen inte kommer att lyckas utan dessa aspekter. 

 

Att veta hur de ska anpassa idéer till sin organisation kan enligt oss härröras till en 

kunskapsbrist kring arbetssättet. Asrofah et al. (2010) menar att ett hinder för SME att 

använda konceptet är att det finns en kunskapsbrist och komptensbrist. Många respondenter 

anser att kunskap kan vara en aspekt som försvårar arbetet med jämförelser. Det empiriska 

materialet visar dock på att det är ett problem som går att kringgå genom att använda externa 

konsulter som rådgivare för att finna en lösning. I diskussionerna kring kunskapsbrist 

framkommer det, att det är önskvärt för företagen att ha en personalomsättning som bidrar till 

ny kompetens med en annan utbildningsnivå och ny arbetslivserfarenheter. Detta skulle bidra 
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med att ny kunskap kommer in i företaget. Den låga personalomsättningen kan enligt de 

tillfrågade vara en anledning till att det finns en brist på hur de ska ta idéer vidare till att 

verkligen implementera de i organisationen. Respondent A2 beskriver att i deras organisation 

har det främst anställts personer som har en relation till de som arbetar på företaget, han 

menar att detta kan vara en orsak till deras låga kompetensnivå. Hans resonemang har likheter 

med vad som framställs i teorin, då Deros et al. (2006) beskriver att SME inte har samma 

dragningskraft när det kommer till att locka den mest kompetenta personalen. Vi tror detta är 

fallet i företagen vi varit i kontakt med. Vi menar att när SME växer och blir större kommer 

de till en gräns då de borde söka personal med en annan erfarenhet och utbildningsnivå, 

alternativt använda utbildningar för att höja kompetensnivån på den nuvarande personalen. 

Respondent A1 beskriver att de arbetar med att tillsätta personal med en hög kompetensnivå 

på nyckelpositioner i företaget för att motverka denna kunskapsbrist. 

 

I den teoretiska referensramen framgår (Anand & Kodali, 2008; Camp, 1989b; Hong m.fl., 

2012; Mann m.fl., 2010) det att ledningens roll är viktig för att företag ska lyckas med arbetet 

med jämförelser. Enligt Anand och Kodali (2008) samt Asrofah et al. (2010) måste det finnas 

en öppenhet mot förändring för att organisationen ska kunna bedriva detta arbete. Detta 

stämmer överens med vad som framgår från det empiriska materialet och de SME vi varit i 

kontakt med. Samtliga respondenter anser att ledningen måste vara villiga och öppna till 

förändring för att arbetssättet ska vara användbart. Respondent A1 poängterar att detta enligt 

honom är den viktigaste faktorn. Mann et al. (2010) samt Camp (1989b) menar att ett starkt 

stöd från ledningen är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med jämförelser. 

Respondenterna framhäver också att ledningen spelar en stor roll och att ett stöd från dem är 

essentiellt. Respondent A3, C2 och D1 betonar att om ledningen inte är positiva till 

arbetssättet kommer det inte fungera. Detta förtydligas av respondent C2 då han beskriver att 

de har en ny styrelse som inte stödjer arbetet med jämförelser på samma sätt som den tidigare, 

vilket har resulterat i att de inte kan bedriva jämförelser i samma utsträckning som tidigare. Vi 

tycker att detta konkret visar vilken betydelse ledningens inställning har för att SME ska 

kunna använda sig av arbetssättet. Vi ser att SME måste vara öppna och ta in nya idéer från 

andra företag, vi menar att företag borde inse vilka fördelar som finns med att jämföra sig 

med andra och inte bara se till sig själva. 
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Vi fortsätter här en diskussion kring fördelarna att använda sig av jämförelser. Asrofah et al. 

(2010), Camp (1989b), Mann et al. (2010) och Zairi (1994) beskriver att det finns många 

fördelar med att jämföra sig med andra. De menar att fördelarna är bland annat; ökad 

konkurrenskraftighet, en mer öppen och utåtriktad verksamhet och en verksamhet som är mer 

lyhörd mot trender. Det finns stora likheter med de fördelar som framkommer från det 

empiriska materialet, dock anser vi att de tillfrågade mer betonar hur pass viktigt det är att 

jämföra sig. Respondent A1 anser att jämförelser är ett måste för att ett företag ska ligga i 

framkant på marknaden, han menar även att jämförelser driver organisationen vidare och gör 

det mer konkurrenskraftigt. Andra fördelar som framkommer i det empiraska materialet är att; 

det är inspirerande och motiverande, det ger möjlighet och potential till förbättring, det gör 

det lättare att se trender i marknaden, det fungerar som en bekräftelse att de kommit rätt, det 

motverkar att de blir för hemmablinda och att de slipper utveckla alla idéer själva. Som detta 

visar finns det många fördelar med att använda konceptet, det visar även att fallföretagen 

överlag ser samma fördelar som de som framställs i den teoretiska referensramen. 

 

5.2 Strukturlös arbetsprocess 

Konceptet är ofta sammakopplat med ett strukturerat arbete, vilket tydliggörs genom de 

modeller som visar hur företaget ska gå tillväga vid arbete med konceptet. Dessa 

presenterades under den teoretiska referensramen. Enligt Camp (1989b) och Spendolini 

(1992) måste det finnas en struktur i arbetsprocessen för att säkerställa att det får lyckade 

resultat. Detta stämmer inte överens med vad det empiriska materialet tyder på när det 

kommer till hur SME arbetar, då det framkommer från det empiriska materialet att ingen av 

respondenterna tenderar att har en strukturerad process. Detta tydliggörs vid deras 

beskrivningar av arbetsprocessen som tyder på att modellernas struktur inte förekommer. 

Respondent A3 beskriver dock att de har ett mer strukturerat arbetsätt när det kommer till 

produktutveckling, då de anser att den delen är viktig. Vi anser att detta beror på att de är ett 

stort medelstort företag och därigenom har större möjlighet att bedriva ett strukturerat arbete 

på deras mest vitala delar.  

 

När respondenterna beskriver deras arbestprocess beskriver de öppenhet och lyhördhet som 

viktiga delar, vilket kommer diskuteras nedan. Den främsta anledningen som framställs till att 
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de inte arbetar strukturerat är att tiden inte finns. Tidsbristen kan enligt oss sammankopplas 

med storleken på organisationen, då personalstyrkan inte är av det större slaget och ledningen 

ofta består av ett fåtal personer med en tung arbetsbelastning. Barclay och Porter (2006) 

menar att SME inte har möjligheten att introducera best practice i SME då de har för mycket 

andra kortsiktiga åtaganden. Både respondent B1 och D1 framhäver att de vill arbeta mer med 

jämförelser men bristen på tid gör detta svårt respondent D1 berättar att han kan se att det för 

dem finns fördelar med att arbeta mer strukturerat än de gör i dagsläget, men framhäver även 

han att tiden inte finns. Utifrån detta anser vi att de får använda jämförelser på ett 

ostrukturerat sätt där öppenhet och lyhördhet är viktiga faktorer för att samla in information. 

 

Den viktigaste aspekten som kan tolkas från det empiriska materialet när det kommer till 

arbetet med jämförelser i SME är öppenhet. Camp (1989a), Deros et al. (2006) och Zairi 

(1994) förspråkar en strukturerad jämförelse på eller i en bestämd del av företaget, där 

öppenhet inte ses som en viktig aspekt, mer än vid just mottagandet till förändring. 

Respondenterna A1 och D1 beskriver att det är den främsta aspekten som krävs för att lyckas 

med jämförelser. Detta skiljer från hur arbetsprocessen beskrivs i teorin, där det handlar om 

ett strukturerat arbete. Det empiriska materialet tyder på att SME istället fokuserar på en 

öppenhet och lyhördhet för att ta till sig nya idéer och influenser från andra företag. Alla 

respondenter betonar inte detta lika tydligt som respondenterna A1 och D1, dock kan vi tyda 

detta genom deras beskrivningar att öppenhet är en viktig aspekt. De tillfrågade SME 

beskriver att det sker genom samtal på nätverksträffar och andra tillfällen. Vid dessa tillfällen 

framkommer lyhördhet som en viktig del, att det handlar om att vara villig att föra en dialog 

med andra företag och aktivt lyssna och ta till sig nya idéer och influenser. Det empiriska 

materialet tyder på att det är viktigt för SME att ta tillfället i akt när det ges, då de inte arbetar 

strukturerat med jämförelser. För att få in information måste de konstant vara lyhörda och 

mottagliga för inspiration och nya idéer menar respondenterna.  

 

Det är tydligt att arbetsprocessen som SME använder sig av för att samla in information 

skiljer sig från den som presenteras i de strukturerade modellerna. I modellerna går det enligt 

Camp (1989a), Deros et al. (2006) och Zairi (1994) ut på att först utvärdera den egna 

organisationen för att hitta en aspekt som anses behöva förbättras, sedan söka en partner som 

de genomför jämförelser mot. För att samla in information förespråkar Camp (1989a) 
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företagsbesök som den främsta metoden då det ger den bästa inblicken. Respondenterna 

beskriver deras arbetsprocess på ett annat sätt. Fallföretag ser inte på en specifik del som de 

bestämt på förhand utan går in med en öppenhet och tittar på stora delar av verksamheten. De 

beskriver även att de inte gör företagsbesök för jämförelsernas skull utan det är när de har ett 

ärende till ett annat företag de passar på att vara observanta och föra en dialog med de andra 

företaget för att söka inspiration till förbättring. Detta tyder på att de SME som är delaktiga i 

vår studie inte arbetar strukturerat, på det vis som modellerna förespråkar. 

 

Enligt modellerna som framställts i den teoretiska referensramen förespråkas en noggrann 

analys av den information som samlats in för att finna ett prestationsgap, vilket framhävs av 

Camp (1989a), Deros et al. (2006) och Zairi (1994). Från det empiriska materialet 

framkommer det inte att fallföretagen gör en liknande analys. Vi anser att dessa SME gör en 

slags utvärdering då de ser skillnader mellan hur de arbetar och hur jämförelsepartnern 

arbetar. Detta kan ses som en indirekt analys, dock kan vi inte se att den är lika djupgående i 

förhållande till vad som beskrivs utifrån modellerna. Det empiriska materialet tyder på att 

fallföretagen ser fördelar med både positiva och negativa prestationsgap. Detta indikerar på en 

skillnad jämfört med vad som framställs av Camp (1989a), då han menar att positiva gap inte 

lämpar sig för att förbättra ett företag. Vi anser att dessa SME utifrån deras förutsättningar 

använder prestationsgap på ett sätt som passar dem, för att på så sätt generera en bättre 

organisation. Detta har vi diskuterat ovan under rubriken 5.1. 

 

Det empiriska materialet indikerar på att det är viktigt för fallföretagen att utvärdera de idéer 

som framkommer från jämförelser för att fastställa om de är genomförbara. De flesta 

respondenterna har ledningsmöten där detta diskuteras. Hälften av respondenterna beskriver 

att de behandlar idéer i en ledningsgrupp där de beslutar om att en idé ska tas i bruk. Idéerna 

utvärderas och efter de resurser som krävs, för att kunna implementera idén på ett lyckat sätt.  

Detta kan liknas vid det som Camp (1989a) framställer som det åttonde steget i modellen, där 

han beskriver att innan en idé tas i bruk måste företaget ta hänsyn till vilka kostnader som kan 

härröras till projektet. Vi anser att detta är en viktig del av arbetsprocessen oavsett om det är 

strukturerat eller inte. Vi menar att innan företag gör en förändring måste de utvärdera om de 

tänkta fördelarna överväger kostnaderna att genomföra den. Det empiriska materialet tyder på 

att ett långsiktigt tänk i denna aspekt är nödvändig. Fördelarna med förändringen på kort sikt 
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kanske inte överväger kostnaderna, men över tid kan fördelarna motivera kostnaderna. Detta 

framhävs tydligt av respondent D1 som beskriver att det kan dröja två år innan ett projekt 

resulterar i något positivt. 

 

När respondenterna beskriver deras implementeringsprocess beskriver de att de inledningsvis 

utvärderar vilka idéer som ska tas i bruk. Sedan skiljer sig processerna mellan fallföretagen. 

Vissa tillsätter en projektgrupp som ansvarar för projektet, vissa ger ansvaret till den som 

brinner mest för projektet och inom vissa fallföretag är det ägarna som ansvarar för 

implementeringen. Enligt Camp (1989a) finns det inom denna process både likheter och 

skillnader med vad som föresråkas av det arbetsätt han beskriver. Han förespråkar att företag 

först ska utveckla en handlingsplan som beskriver steg för steg hur implementeringen ska gå 

tillväga, innan de går vidare med att implementera projektet. Genom PDCA-modellen 

förespråkar Deros et al. (2006) att det bildas en grupp som ansvarar för processen. Detta kan 

liknas vid vissa av respondenternas process vid implementering, då vissa SME delegerar 

ansvaret till medarbetare. Att en handlingsplan utvecklas är inget som framkommer från det 

empiriska materialet, respondent A3 beskriver att en dokumenterad process för 

implementering inte finns. Vi tror att anledningen till att ansvaret för implementeringen ofta 

hamnar på ledningen är att de inte har möjlighet att delegera ansvaret, då deras personalstyrka 

är för liten. 

 

Kommunikation är en aspekt som framhävs i det empiriska materialet som viktigt för att 

förmedla i vilken riktning verksamheten är på väg. Från detta kan vi dra paralleller dels till 

kriterier som framställs av Camp (1989a) och Anand och Kodali (2008) för att lyckas med 

jämförelser där kommunikation är ett av kriterierna. I modellerna framställs kommunikation 

som viktigt för att skapa acceptans för förändringar. Vi anser att kommunikation är en viktig 

del för alla SME oavsett vilket arbetssätt de använder, kommunikation borde enligt oss 

genomsyra en organisation. Respondent A1 beskriver att genom en god kommunikation kan 

de förmedla vilken riktning företaget tar och vilka förändringar som kommer ske. Vi anser att 

tack vare storleken på SME har de en snabbare kommunikation, storleken gör det lättare för 

dem att kommunicera med samtliga anställda jämfört med större företag.  
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Camp (1989a), Deros et al. (2006), och Zairi (1994) förespråkar att företag bör utvärdera den 

förändring som skett, för att bedöma om den har gett ett positivt resultat. Från det empiriska 

materialet framkommer det inte att fallföretagen utvärderar förändringarna som har 

genomförts på ett aktivt sätt. Endast respondent D1 framhäver att de gör en utvärdering av 

projektet för att följa upp. Detta ser vi som en brist i övriga företags arbetssätt, då det inte 

framkommer i det empiriska materialet om de gör dessa utvärderingar, vilket vi tolkar som att 

det inte är en viktig process för dem. Vi anser precis som modellerna detta som en väldigt 

viktig del för att säkerställa att de förändringar som skett har en positiv effekt. Om en 

utvärdering inte görs kan det leda till att de håller kvar vid förändringar som har en negativ 

effekt. 

 

Studien visar att det finns skillnader mellan det strukturerade arbetssättet som modellerna 

enligt Camp (1989a), Deros et al. (2006) och Zairi (1994) förespråkar och det ostrukturerade 

arbetssättet som fallföretagen använder. Vi tycker att dessa skillnader är tydliga när vi jämför 

hur de går tillväga för att ta in influenser och idéer till förbättring. Studien tyder även på vissa 

likheter när de tillfrågade beskriver deras implementeringsprocess. Vi kan se skillnader i 

denna process som tyder på att fallföretagen använder ett mer ostrukturerat arbetssätt, som att 

de inte utvecklar en handlingsplan och att det inte bedriver en tydlig utvärdering av projektet. 

Vi anser att de flesta skillnaderna kan härröras till storleken på SME, vilket gör att de inte har 

samma möjligheter att arbeta mer strukturerat på grund av tidsbrist, mindre personalstyrka 

och kunskapsbrist.  

 

5.3 Är detta benchmarking? 

I den tidigare diskussionen som vi fört ovan så finns det en del som tyder på delar som inte är 

karakteristiska för benchmarking utifrån tidigare forskning. Vi vill ändå här fortsätta vår 

diskussion kring huruvida dessa SME använder sig av benchmarking eller om dessa skillnader 

gör att det inte kan klassas som benchmarking. Forskare (Camp, 1989a; Kumar et al., 2006; 

Watson, 1993) inom ämnet beskriver benchmarking som en jämförelseprocess för att finna 

best practice och på ett strukturerat sätt med hjälp av en modell, implementera best practice 

för att förbättra eller utveckla den egna verksamheten. Om vi ska se detta som kriterier som 

behövs för att uppfylla att arbetet klassas som benchmarking, kan det självklart uppstå tvivel 
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till huruvida dessa SME uppfyller dessa kriterier. Av vad fallföretagen visar saknar de ett 

strukturerat arbetssätt och tillämpar mer sporadiska jämförelser, de fokuserar mer på en 

ständig öppenhet för att ta till sig bra idéer från andra. Likaså visar de på att det inte för alla är 

lika viktigt att se till best practice, då några av företagen även väljer att se till worst practice. 

Detta då de tillfrågade menar att de vill se till worst practice för att undvika deras misstag. Vi 

vill ändå här poängtera att alla de tillfrågade framför att de vill se till best practice, så det finns 

inget som säger att worst practice skulle utesluta best practice. Dessa två har i de tillfrågade 

företagen båda en viktig roll för att kunna generera ett positivt arbete med jämförelser.  

 

Vi vill framföra de delar vi ändå ser klara likheter i gällande benchmarking och fallföretagens 

beskrivningar av deras arbete med jämförelser. Som tidigare framförts finns det en viss 

skillnad, men enligt oss inte så stor att vi inte kan se de tillräckliga likheterna med 

benchmarking. Benchmarking är enligt forskare (Camp, 1989a; Kumar et al., 2006; 

Spendolini, 1992; Watson, 1993) ett strukturerat sökande och jämförande mot andra för att 

hitta något bra att inspireras av och för att sedan kunna tillämpa och implementera det i den 

egna organisationen. Best practice är det som företagen avser att söka efter, det kan vara en 

bra process, strategi eller liknande. Det ska vara så pass bra att företaget kan dra nytta av det. 

Även om det utifrån tidigare forskare presenteras många modeller och tekniker till hjälp för 

arbetet med benchmarking och att dessa modeller starkt associeras med arbetet för att hitta 

best practice. Vi ser likheter i det som de tillfrågade SME gör och konceptet benchmarking. 

Alla de tillfrågade företagen är entydiga i att de jämför sig mot andra företag för att inspireras 

och fånga upp nya idéer. Det som de gör vill vi vidare gå in på, bara för att visa vår 

övertygelse om att de arbetar med benchmarking för att finna best practice och worst practice. 

 

Vem jämförandet sker emot kan variera; det kan ske mot konkurrenter, de inom samma 

bransch eller till och med mot företag utanför den egna branschen, något som Moriarity och 

Smallman (2009) påvisade. Bland respondenterna framförs det att de jämför sig mot andra 

företag i branschen eller inom samma industri. Detta då det anses lättare att få tillgång till 

information där, än hos konkurrenter. Några av de tillfrågade framför att de anser det svårt att 

genomföra jämförelser mot konkurrenter, då de inte ser hur de skulle vilja dela med sig i 

samma utsträckning. Respondent B1 framför till och med att hon inte skulle sammarbeta med 

sina konkurrenter för att hjälpa dem. Enda gången vi ser att de använder sig av 
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konkurrenterna är när det gäller nyckeltal, vilket visar mer på att de vill se att de ligger rätt 

till. Det visar även på att de använder sig av det som Anand och Kodali (2008), Bhutta och 

Huq (1999), Kyrö (2003) och Fong et al. (1998) benämner som prestationsinriktad 

benchmarking då de arbetar mot konkurrenterna. Det finns dock några av respondenterna som 

menar att de också kan se till konkurrenter för att hitta best practice. Respondent A1 

framhäver att han gärna i framtiden ser att de jämför sig mer med konkurrenterna, men 

berättar att de redan idag köper in konkurrenternas produkter och monterar ner dem för att 

kunna hänga med i produktutvecklingen. Respondent E1 menar att de jämför sig med 

konkurrenterna, även fast han anser att de är bättre än dem. Här ser vi att de gärna ser till 

worst practice för att motivera sig själva. Vanligast bland de tillfrågade är att de jämför sig 

mot andra företag i samma bransch, det som enligt Anand och Kodali (2008) och Moriarty 

och Smallman (2009) klassas som funktionsinriktad benchmarking. Respondent A1 påvisar 

att de gärna använder sig av underleverantörer och distributörer, för att inspireras till nya 

idéer. Detta för att det enligt honom är lättare att få information därifrån. Likaså menar 

respondent B1 som berättar att de ser till företag i samma bransch som agerar i andra större 

städer, som till dem inte är direkta konkurrenter. Hon betonar att det är lättare att få 

information ifrån dessa, då de inte konkurrerar med varandra. Moriarty och Smallman (2009) 

menar att denna inriktning innebär att större fokus läggs på funktionella delar, så som 

marknadsföring. Detta framkommer av många respondenter att dessa jämförelser ofta lägger 

stor vikt vid arbetet med hemsidor och sociala medier, när de ser till företag inom samma 

bransch.  

 

Anand och Kodali (2008), McAdam och Kelly (2002) och Moriary och Smallman (2009) 

menar att det finns ytterligare en inriktning när det gäller extern benchmarking, vilken är 

generisk benchmarking. Generisk benchmarking avser att företagen ser till andra företag som 

inte alls behöver befinna sig inom den egna industrin. Denna typ av benchmarking 

förekommer men är inte lika vanlig. Många av de tillfrågade ser en problematik med att 

kunna tillämpa det de finner, i sin egen organisation, då företag inom olika branscher enligt 

dem är så pass olika uppbyggd. De respondenter som anser sig använda detta gör det i en liten 

utsträckning och även de tycker att det är svårt att genomföra. Sammanfattningsvis visar detta 

på att alla dessa inriktningar av benchmarking finns representerade hos de tillfrågade 

företagen, men att alla dessa SME försöker göra det lättast möjliga alternativet. Genom att 
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jämföra sig mot företag inom samma bransch, menar de att konkurrenterna håller för hårt i sin 

information och att olikheterna i organisationerna gör det svårt att tillämpa det de finner i 

företag utanför branschen. För att ytterligare underlätta använder de sig av företag som de 

redan har kontakt med, så som distributörer, underleverantörer och andra kontakter via 

nätverk som de lätt kan få information ifrån.   

 

Innehållet i det som ska benchmarkas kan enligt tidigare forskning (Bhutta & Huq, 1999) 

delas upp på olika sätt, företagen kan avse att förbättra strategiska delar, processer eller se till 

presationer. Som ovan diskuterats har de tillfrågade företagen ett öppet och mer ostrukturerat 

sätt att använda konceptet, men vi kan ändå se att det de tillämpar kan klassas in under dessa 

delar. Ur det empiriska materialet framkommer det att många av de tillfrågade företagen tar 

till sig idéer om processer och hur andra företag går tillväga, för att utveckla sina produkter 

och sin marknadsföring. Detta kan vara förståeligt då de flesta tillfrågade även menar att de 

använder sig av funktionsinriktad benchmarking, vilket Bhutta och Huq (1999) menar är 

vanligt att fokusera på när man ser till processer.  Respondent E1 berättar att de åker runt till 

andra företag för att ser hur de arbetar, det är något som de andra tillfrågade vill göra och 

några har även planerat för att börja göra detta.  

 

Bland de tillfrågade företagen framkommer det även att det är lätt att se till resultat- och 

balansräkningar, vilket enligt Bhutta och Huq (1999), Anand och Kodali (2008), Fong et al. 

(1998) och Kyrö (2003) kan klassas som performance benchmarking. Detta gör fallföretagen 

för att se att de ligger rätt till och att de hänger med. Respondent C1 tror att det är vanligt då 

han anser det lättare att jämföra siffror än andra aspekter. Att se till strategiska delar var inte 

lika vanligt förekommande. Respondent A2 framhäver dock att detta är viktigt då de måste se 

till andra företag för att kunna se hur trender utvecklas och för att de skall kunna sätta sina 

strategiska mål, för att säkerställa att de fortsätter i rätt riktning. Bland de andra tillfrågade 

uppkom inte detta lika tydligt.  

 

Utifrån det som diskuterats i detta avsnitt och i de ovan, framkommer det att det finns många 

likheter med konceptet benchmarking. De främsta likheter vi ser är att de medvetet gör 

jämförelser som syftar till att förbättra den egna organisationen. Respondenterna beskriver att 

de främst vill se till de som anses vara bättre än de själva, men även till de som anses sämre 
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och mindre. Fallföretagen samlar in information även fast deras insamlingsmetoder skiljer sig 

från hur det förespråkas inom benchmarking. De utvärderar dessa idéer inom företaget för att 

besluta om de är genomförbara och om de bidrar med mer än vad de kostar. Det finns även 

likheter när vi ser till var företag kan finna best practice och vad best practice är, då samtliga 

dessa som diskuterats ovan representeras i större eller mindre utstäckning i fallföretagens 

arbete med jämförelser. Trots att fallföretagen inte använder det strukturerade arbetsätt som 

presenteras som en fundamental del av benchmarking, anser vi att det finns likheter som tyder 

på att detta är benchmarking. Som Nicholas et al. (2011) beskriver är SME inte små stora 

företag. Vi anser därför att tillvägagångsätt som inte är anpassade för SME inte borde avgöra 

om de använder konceptet eller inte. Vi ser i vår studie att de anpassar arbetssättet för att det 

ska passa de förutsättningar deras organisationer har och att respondenterna menar att det har 

en positiv inverkan på deras. Vi tycker att detta visar på att det inte är vägen till målet som är 

det viktiga utan att målet nås. Studien tyder på att det inte finns ett behov för en strukturerad 

modell med steg som visar exakt hur företag bör gå tillväga, utan att SME bör använda best 

practice som ett tankesätt eller en inställning till att alltid vara öppna och lyhörda mot nya 

idéer och influenser. Att de även ser till sämre företag och inte bara de som är bättre än de 

själva ser vi inte som något som skulle tala emot att detta är benchmarking, utan vi ser det 

som en positiv utveckling av konceptet som tyder på att det finns saker att lära hos alla 

företag. 
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6 Bidrag 

I detta kapitel presenteras de bidrag som genererats utifrån vår analys. Här ger studien svar 

på det ställda syftet. Kapitlet ger även en diskussion kring avslutande reflektioner och 

slutligen ges ett förslag på fortsatta studier.  

 

6.1 Studiens bidrag 

Den tidigare forskningen (Hwang & Lockwood, 2006; McAdam & Kelly, 2002; Monkhouse, 

1995; St-Pierre & Delisle, 2006) visar på en brist kring befintliga modeller och i det tänkta 

tillvägagångssättet för SME, detta gjorde att vi ville se hur SME arbetar med jämförelser och 

hur de hittar förebilder. Den empiriska studien visar på att deras tillvägagångssätt skiljer sig 

från de strukturerade och uppstegade modellerna. De problem för SME, att kunna tillämpa 

konceptet som belysts av Asrofah et al. (2010), Hwang och Lockwood (2006), Monkhouse 

(1995), Rostek (2014) och Deros et al. (2006) i inledningen av studien, ansågs inte som stora 

problem av de tillfrågade företagen. Detta kan enligt oss bero på att de använder konceptet på 

ett eget sätt. Deltagarna i den empiriska undersökningen har anpassat arbetet med att hitta 

förebilder och att genomföra dessa jämförelser efter sina egna förutsättningar. Även om 

många av de tillfrågade ändå ser att det finns en viss problematik för att de skall kunna arbeta 

med konceptet i den utsträckning de önskar. Vi väljer här att lyfta fram de enligt oss två mest 

intressanta delar som framkommer ur analysen, för att på så vis ge svar på det ställda syftet.  

 

6.1.1 Worst practice 

Utifrån denna studie kan vi se att företagen precis som forskningen (Asrofah m.fl., 2010; 

Camp, 1989a; Kumar m.fl., 2006; Moriarty & Smallman, 2009; Watson, 1993)visar väljer att 

jämföra sig mot best practice för att använda dem som förebilder, för att generera nya bra 

idéer att tillämpa. De tillfrågade företagen framför att de jämför sig mot många olika företag, 

däribland uppkommer det att de inte bara ser till best practice, de jämför sig även mot de som 

vi väljer att benämna som worst practice. I den empiriska undersökningen framkommer det 

alltså att företagen inte bara ser till bättre förebilder i form av best practice, utan också ser till 

sämre förebilder, worst practice. Detta är något nytt och annorlunda utifrån den redan 

befintliga forskningen som vi ser i dessa SME. Företagen menar att de även vill lära av de 
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företag som är sämre genom att på så vis kunna undvika att göra misstag som någon annan 

redan gjort.  

 

6.1.2 Strukturlös arbetsprocess 

Utifrån den empirska undersökningen framkommer det att SME tillämpar detta koncept med 

en egen arbetsprocess. Den största skillnaden är att de genomför jämförelser mot andra 

företag på ett mer ostrukturerat arbetssätt, jämfört mot hur de befintliga tillvägagångssätten är 

presenterade i form av Camps modell och PDCA-modellen. Dessa SME jämför sig ständigt 

med andra företag, men arbetet visar inte på det strukturerade arbetssättet som Camp (1989a), 

Deros (2006) och Zairi (1994) visar på. De tillfrågade SME förespråkar istället en ständig 

öppenhet i mötet med andra företag, de tar tillvara på de möten och träffar som ändå sker. 

Medan modellerna (Camp, 1989a; Deros et al., 2006; Zairi, 1994) visar att företagen bör 

genomgå de olika stegen för att kunna tillämpa konceptet och få ett gott resultat. Den 

empiriska undersökningen visar på att SME inte tillämpar ett strukturerat arbetssätt förrän det 

kommer till implementeringen av de idéer de finner genom jämförelser.  

 

En viktig aspekt som framhävs under studien för att kunna genomföra ett lyckat arbete med 

konceptet är att ledningens förhållningssätt till arbetet är en avgörande faktor. Lika så menar 

Mann et al. (2010) och Camp (1989b) att ledningens stöd är en nyckelfaktor för att lyckas 

med jämförelser. Detta visar på att SME har insikten att de som styr verksamheten spelar en 

stor roll för huruvida de lyckas med ett arbete med jämförelser.  

 

6.1.3 Är detta benchmarking? 

Det finns skillnader kring hur fallföretagen arbetar med best practice och hur arbetssätten 

framställs i forskingen. Anand och Kodali (2008) Camp (1989a), Spendolini (1992) och 

Watson (1993) beskriver processen som en strukturerad jämförelse mot andra som anses vara 

bättre, för att förbättra den egna organisationen. Dessa SME beskriver denna process 

annorlunda, vilket redogörs för ovan, de arbetar inte strukturerat och ser inte enbart till de som 

anses vara bättre när de söker inspiration till förbättring. Studien tyder trots skillnaderna ändå 

på att SME arbetar med benchmarking. Detta framkommer genom analysen när vi fokuserar 

på vilka de jämför sig med och vilka aspekter fallföretagen ser till. Studien tyder på att dessa 
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SME främst söker jämförelser med företag inom samma bransch som inte anses vara 

konkurrenter. Dessa jämförelser benämner Anand och Kodali (2008) samt Moriarty och 

Smallman (2009) som funktionsinriktad benchmarking. Det framkommer även att 

fallföretagen i viss utsträckning jämför sig mot konkurrenter, dock tyder detta på svårigheter 

då det anses vara problematiskt att få tillgång till information från dem. Främst innefattar 

dessa jämförelser att fallföretagen söker lättillgänglig information, så som nyckeltal, för att 

kunna avgöra att de själva ligger rätt till gentemot resterande marknad. Anand och Kodali 

(2008), Bhutta och Huq (1999) och Fong et al. (1998) benämner detta som prestationsinriktad 

benchmarking. Studien visar även att fallföretagen ser på konkurrenters produkter för att 

analysera hur de är konstruerade och om det finns aspekter som de själva kan ta efter. Dessa 

aspekter visar att de finns delar ifrån beskrivningarna av benchmarking som återkommer i 

fallföretagens redogörelser och tankar kring jämförelser. Den aspekt som tydligast visar att 

fallföretagen använder konceptet benchmarking är att de tydligt visar att de använder 

jämförelser på ett medvetet sätt för att förbättra den egna organisationen. Vår studie visar att 

fallföretagen anpassar arbetssättet utifrån deras förutsättningar, vilket gör att de frångår det 

strukturerade arbetssättet som beskrivs i forskningen. Detta innebär inte att SME inte 

använder benchmarking utan att de gör det på ett sätt som passar de själva. 

 

6.2 Förslag på vidare studier 

Denna studie ger oss en djupare förståelse för hur SME använder sig av förebilder och 

jämförelser i enlighet med best practice. Studien väcker även andra funderingar och tankar 

kring SME och arbetet med detta koncept, som denna studie inte har berört i tillräckligt stor 

utsträckning. Vi finner i denna studie tre förslag till vidare och fortsatt forskning:  

 

 Att genomföra fler studier som fokuserar på det strukturlösa arbetssätt som vår studie 

visar att SME tillämpar. 

 

 Att utföra en kvantitativ studie för att se hur många SME som använder sig av worst 

practice och även studera hur det ser ut bland större företag. 

 

 Att göra en kvalitativ studie som enbart begränsar sig till att skapa en djupare 

förståelse av begreppet worst practice. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Befattning: 

Antal år i företaget: 

 

Fråga 1: Hur tycker du att ni jämför er med andra företag för att på något sätt förbättra er 

organisation? 

 

Fråga 2: Vilken fördelar ser du med att ni jämför er med andra?  

 

Fråga 3: Vilka aspekter anser du vara viktigast för att lyckas göra jämförelser för förbättring? 

 

Fråga 4: Kan du se några svårigheter med att arbeta med jämförelser?  

 

Fråga 5: Vilka företag inriktar ni er mot när ni gör dessa jämförelser? 
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Bilaga 2 - Översikt över företag och respondenter  

 

Företag Antal anställda Omsättning (tkr) 

Företag A 114 302 487 

      

Företag B 8 2 609 

      

Företag C 15 34 999 

      

Företag D 23 100 699 

      

Företag E 18 28 853 

  

 

Respondent 

 

Befattning 

 

År i  

företaget 

Personlig  

kommunikation 

Respondent A1 VD 3 1 december 

Respondent A2 CFO 1 20 november 

Respondent A3 Platschef 3 13 november 

        

Respondent B1 Ägare + VD 2 14 november 

        

Respondent C1 Verksamhetschef  6 18 november 

Respondent C2 Produktionschef 5 18 november 

        

Respondent D1 Ägare + VD 38 18 november 

Respondent D2 Försäljningschef 6 18 november 

    

 

  

Respondent E1 Ägare + VD 7 20 november 

Respondent E2 Produktionschef 1 20 november 

 


