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 Avdelningen för Servicetjänster och Logistik 

 
 

 

 

 

Benchmarking är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder oavsett bransch. Syftet är att få insikt och kunskap 

som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten. Benchmarking använder vi oss av för att inte behöva 

uppfinna hjulet på nytt och för att skaffa oss kunskap och inspiration. Genom benchmarking skapas delaktighet, lärande och 

det bidrar även till att sätta realistiska mål och kunskap om hur målen ska uppnås. 

 

Förutsättningarna för detta dokument är att man vet vilken organisation/verksamhet man ska benchmarka. BM står för BenchMarking 

nedan. 
 

 

 

I texten nedan används ordet BM företaget. Ett BM företag kan vara ett privat 

företag, en offentlig verksamhet och en intern verksamhet inom den egna 

organisationen som man vill benchmarka emot. 

De BM företag som ingår ett benchmarking samarbete ska båda få ut nytta och 

erfarenheter av samarbetet.

 
Benchmarking – Hur går vi tillväga? 
  

 
 
Kontaktperson: Kasewa Dabagh Celepli 2010-05-20  
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Aktivitet nr 8 är inte slutaktiviteten utan processen fortsätter nedan men först finns det viss vägledning för varje aktivitet: 

 

1. Vem är det som initierar benchmarkingen och varför? Vilken process vill vi benchmarka? 

2. Gruppen ska representera processen. Gruppen ska bestå av 4-6 personer. En av gruppmedlemmarna ska vara processägare. 

3. Planera flera arbetsmöten genom hela processen med specifika mål som ska bli klara vid varje mötesavslut. 

a. Kartlägg/dokumentera er process på en övergripande nivå. (enligt Värdeflödesanalys i SoL:s verktygslåda) 

b. Dokumentera de arbetsprocesser ni är överens om. (enligt Överenskommelse i SoL:s verktygslåda) 

c. Läs på om de goda exemplen, andra företag ni hört om, era konkurrenter osv. En del information kan man inhämta på hemsidor, 

andra kan man googla sig till (det finns många examensarbeten), ring och fråga företagen om de uppgifter ni är intresserade av. 

4. Vilka är kundbehoven? Finns det flaskhalsar, klagomål eller höga kostnader? Sätt upp relevanta mått för att säkra behovet. Jämför era 

mått med andra företag. 

a. Om ni har ett BM företag som ni vill följa upp extra är det bra om ni innan er träff med dem har förberett er på vilka mål och 

strategier de jobbar med. 

5. Många förbättringar kan komma till vid en gemensam och enkel diskussion av hur vi arbetar idag. 



3 (4) 

 

6. Ta reda på vilka som kan ta emot oss, finns det en representant från hela kedjan? Ge BM företaget ett förslag på en agenda och 

efterfråga även vilket agenda de skulle vilja ha. Glöm inte att även berätta vilka ni är som vill hälsa på så att motpart får chans att 

bjuda in er motsvarige. Fråga om det är ok att stanna kvar och sammanfatta dagen en halvtimme i samma lokaler. Det är 

besökspartens (ert) ansvar att benchmarkingbesöket blir bra. En del företag behöver skriva på ett samarbetsavtal för vilka ”regler” 

som gäller för att känna större trygghet i att lämna viss information. 

7. Benchmarking är inte samma sak som studiebesök, målen med benchmarking är att få kunskaper eller ögonöppnare från BM-

företaget. För att nå målen med benchmarking måste man göra en ordentlig förberedelse. En gemensam frågelista som gruppen tar 

fram är en bra metod för att inte ställa liknande frågor. Gruppen kan då även hjälpa varandra att avverka frågorna på plats och inte bli 

osäkra om man ska ställa sin fråga osv. 

8. Besvara din egen frågelista är viktigt att göra tillsammans i din BM grupp. Det händer ofta att BM-företaget bollar tillbaka frågan för 

sin egen kompetensökning likväl eller nyfikenhet. Det är av stor vikt att man är överens om vilka svar man ger för en professionell 

presentation av det egna företaget. Den övningen ger även oss en inblick i om frågorna är känsliga, svårtolkade osv. Om ni inte vill 

eller kan svara på frågan kanske BM-företaget inte heller vill detta.  

 

Nedan illustreras utbytet av information på plats hos BM-företaget. 
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9. Låt en gruppmedlem berätta om bakgrund och mål med ert behov av benchmarking. 

10. Det är viktigt att din motsvarige på BM-företaget vet vilka ni är för att kunna under besökets gång rikta in informationen ännu mer för ert 

bästa. Era motsvariga kommer troligen också presentera sig, var noga med att anteckna deras namn och funktion. Glöm inte att få 

kontaktuppgifter av dessa. Extra viktigt att känna till din motsvarige på BM-företaget men hjälp gärna dina kollegor genom att anteckna 

så mycket som möjligt. 

11. Om benchmarkingen även består av att fysiskt gå runt i verksamheten och titta är det bra att få en övergripande genomgång för att sedan 

detaljera sina planerade frågor ännu mer. 

12. Glöm ej att ta med block och penna på rundan för att anteckna det du ser och vill fråga om när ni är tillbaka på mötesrummet. Vissa frågor tar 

man såklart direkt! Fotografera om ni får! 

13. Ställ alla era frågor. Ni jobbar inte i deras verksamhet och det är meningen att fråga hur de jobbar. 

14. Avsluta mötet med att informera BM-företaget om hur ni planerar att gå vidare med den information ni fått av dem. Fråga om det är ok att 

återkomma om det dyker upp fler frågor om ni sedan tidigare inte bestämt ramarna för samarbetet (punkt 6). 

15. Enskild sammanfattning kan ni göra direkt efter mötet gärna i samma lokal. Detaljer försvinner fort ur minnet och slarviga anteckningar 

blir mer svårtydda om man väntar med analysen. Sammanfatta era gemensamma upplevelser genom att t.ex. besvara frågan ”Vad har vi 

lärt oss av BM-företaget?” Detta kan ni göra med hjälp av brainstorming (enligt Brainstorming i SoL:s verktygslåda). Boka in flera 

gemensamma möten för att göra en plan över nästa steg ”införande?”. 


